
Drogie Motylki! Drodzy Rodzice! 

 

Święta, święta i po świętach. Jednak do końca tego tygodnia będziemy 

jeszcze proponować zabawy związane z tą tematyką. 

 

Propozycje aktywności na 14.04.20r. 

 

 Drogie „Motylki”! 

Wiemy, że lubicie zabawy ruchowe, a przy tym jesteście bardzo pomysłowe. Dlatego dzisiaj 

zapraszamy do zabawy, w której zmienicie się w kurczątko. Mama, tata lub starsze 

rodzeństwo będzie czytało Wam przygody kurczątka, a Wy będziecie pokazywać to wszystko 

ruchem. Możecie do zabawy zaprosić młodsze lub starsze rodzeństwo. Zaczynamy. 

„Wyobraź sobie, że jesteś małym kurczątkiem, które zamknięte jest w skorupce kurzego jajka 

– pokaż, jak siedzisz w jajku”. 

„Skorupka pęka i z jajka kurczątko nieśmiało wystawia głowę, porusza nią”. 

„Kurczątko wystawia powoli jedno skrzydełko, wystawia powoli drugie skrzydełko, prostuje 

oba skrzydełka” 

„Teraz z jajka wydostają się nóżki: najpierw jedna, potem druga, możecie nimi poruszać”. 

„Ojej! Z brzuszka spada reszta skorupki – kurczątko się otrzepuje” 

„Jesteś na świecie! Cieszysz się – pokaż, jak bardzo”. 

„Pokaż, jak dotykasz skrzydełkami głowy, brzuszka, pleców, nóżek, dzióbka”. 

„Pokaż, jak kurczątko zgina nóżki”. 

„Pokaż, jak siedzi, leży na brzuszku, leży na plecach”. 

„Pokaż, jak kurczątko chodzi”. 

„Kurczątko postanawia zobaczyć to, co dzieje się dokoła. Wybiera się na spacer. Pokaż, jak 

kurczątko przechodzi pod płotkiem”. 

„Teraz maszeruje lekko, cichutko, tak by nikt nie zauważył, że się oddala”. 

„Kurczątko zauważa na drodze duży kamień, chce go podnieść i przenieść w inne miejsce – 

spróbuj”. 

„Zobaczyło, że za drzewem chowa się kot, wystraszyło się i szybko ucieka”. 

„Zobaczyło tatę z dziewczynką – kurczątko chodzi jak zmęczony tata albo lekko podskakuje 

jak malutka dziewczynka”. 

„Na łące chłopiec puszcza bańki, kurczątko chce je złapać”. 

„Kurczątko zobaczyło na łące motyla. Zachwyciło się tym, jak lekko i zwiewnie siadał na 

kwiatach, jak kołysał się na gałązkach. Kurczątko  postanowiło zatańczyć z motylkiem. 

Wyobraź sobie, że pokój to łąka, posłuchaj muzyki i zatańcz razem z latającym motylkiem”.  

https://www.youtube.com/watch?v=UiLNkBGuHv8 

https://www.youtube.com/watch?v=UiLNkBGuHv8


„Kurczątko wraca i spotyka na podwórku inne kurczątka – to jego rodzinka. Pokaż, jak witasz 

się mamą, tatą, siostrą lub z bratem”. 

„Kurczątka tworzą pary, siadają naprzeciwko siebie i próbują złapać się za rękę, dotknąć 

swoich nosków, otrzeć się skrzydełkami; pokazują, czy są wesołe, zmęczone, smutne, 

zamyślone…” 

„Kurczątka chwytają się za ręce i kołyszą się w rytm muzyki. Kiedy czują, że mają dość 

kołysania, kładą się i spokojnie oddychają”. 

 (słuchając muzyki https://www.youtube.com/watch?v=ghd-Fckttus ) 

Odpoczęliście przy muzyce?  

Jeśli tak, to popatrzcie na kurczątka i powiedzcie, czym się różnią od siebie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miłej zabawy, wychowawczynie. 

https://www.youtube.com/watch?v=ghd-Fckttus

