
 
 

Aktywność zabawowa – zabawy z całego świata 
 
1. Wprowadzenie do tematu spotkania – rodzic czyta krótki wierszyk 

 
Dzieci  

(Dorota Gellner) 
 

Wszystkie dzieci na całym świecie są takie same – 
lubią skakać na jednej nodze i lubią zanudzać mamę. 

Wszystkie dzieci na całym świecie śpiewają wesołe piosenki, 
i byle kamyk, byle szkiełko biorą jak skarb do ręki. (…) 

(Źródło: Aleksandra Michałowska, „Sto wierszy na każdą okazję”,  
Wyd. Siedmioróg, Wrocław 2011, s. 145)  

 
Przykładowe pytania do wiersza (Rozmowa powinna prowadzić do wniosku, że dzieci na całym świecie 

są takie same):  

 Co lubią robić dzieci na całym świecie?  

 A czy ty lubisz skakać na jednej nodze, śpiewać piosenki, zbierać skarby?  

 
2. Dookoła świata – zabawa taneczno-ruchowa do muzyki. Wybierzemy się wspólnie w podróż 

dookoła świata. Rodzic odtwarza muzykę i zachęca dziecko, aby ruchem i gestem oddały jej charak-
ter. Przykładowe propozycje:  

 

 muzyka afrykańska (utwór instrumentalny „Afrykańskie rytmy”) – na szeroko rozstawionych 
nogach naśladowanie gry na bębnach;  

 muzyka japońska (utwór instrumentalny „Japoński taniec”) – poruszanie się ze złączonymi 
nogami i wykonywanie głębokich skłonów;  

 brazylijska muzyka (utwór instrumentalny „Karnawałowa samba”) – rytmiczne bujanie biodrami, 
rytmiczne podskoki. - https://www.youtube.com/watch?v=gtttHQ8JFbo 

 Taniec indiański https://www.youtube.com/watch?v=ZKslipdC-sY 
 
3. Chiński posiłek -  Ćwiczenia warg i języka  
Uczestnicy zabawy przygotowują usta i języki do ryżowego posiłku. Ściągają wargi w dziubek, po czym 
szeroko się uśmiechają – kilka razy. Układają wargi w dziubek i przesuwają go w prawo i w lewo. 
Wypychają językiem lewy i prawy policzek. Rodzic kładzie przed dzieckiem i przed sobą talerzyk z 
preparowanym ryżem. Uczestnicy zabawy mogą go zjeść, pod warunkiem że zrobią to w określony 
sposób. Należy pochylić się nad talerzem i wysunąć jak najdalej język. Ziarenka, które się przykleją do 
języka, można zjeść.  
 
4. Indiańskie polowanie - Ćwiczenia oddechowe  

Rodzic rozkłada sylwety zwierząt zamieszkujących dżunglę i inicjuje zabawę ruchową w polowanie. ( 
mogą to być pluszami, obrazki przedstawiające zwierzęta lub małe plastikowe figurki zwierząt). Dziecko 
skrada się w określony sposób (na palcach, czołgając się) i na umówiony sygnał dmucha papierową 
kulką przez grubą słomkę do napojów, starając się trafić w wybrane zwierzę. Po polowaniu wszyscy 
cieszą się ze zdobytej zwierzyny – podskakują i wydają wesołe okrzyki.   



5. Afrykański naszyjnik 
Na środku stolika w pudełku leżą grube rurki do napojów. Dziecko otrzymuje sznurek długości około 1 
m oraz trzy kawałki rurek w różnych kolorach przyciętych na różne długości. Zadaniem dziecka jest 
przygotowanie rurek w kolorach i rozmiarach wyznaczonych przez otrzymane wzory. Uczestnicy 
zabawy przykładają wzorcowe rurki i przycinają długie, a następnie nawlekają je na sznurek według 
wzoru: krótki, dłuższy, najdłuższy itd.  
 

 


