
OWOCOWY SOK 
zajęcia ruchowo kulinarne 

 
Prowadząca: Joanna Urban-Bentkowska 
 
Cel ogólny: 
 - pogłębianie kontaktu fizycznego emocjonalnego z rodzicem 
- doskonalenie umiejętności współpracy z partnerem 
  
Cele operacyjne: 
- dziecko potrafi współpracować z partnerem 
- reaguje na sygnały i instrukcje słowne 
 - umie wyrażać uczucia i przeżywa radość zabawy z rodzicami 
- rozpoznaje i nazywa owoce 
- bierze udział w przygotowywaniu soku 
- wie dlaczego jednodniowe soki owocowe są zdrowe 
 
Metody: pedagogika zabawy, muzykoterapia, MRR według W.Sherborne 
 
I. ZABAWY RUCHOWE 
 
1. „Cześć hej” – taniec integrujący grupę. 
 
Podajemy prawą rękę – mówimy cześć 
Pokazujemy kciukiem do tyłu – hej 
Podajemy sobie lewą rękę – cześć 
Pokazujemy kciukiem do tyłu – okey 
Wychylamy się w prawą stronę – klaśnięcie 
Wychylamy się w lewą stronę – klaśnięcie 
Czterema krokami mijamy się z partnerem z prawej strony 
 
2. WAŁKOWANIEC – zabawa rytmiczno-relaksacyjna z wykorzystaniem muzyki 
Ustawienie: dzieci siedzą w rozsypce na dywanie z wałkiem do ciasta 
 

 wałkują prawe udo 4x a potem lewe udo długim ruchem 

 toczą wałek przed sobą w różnych kierunkach szybkimi ruchami 
 
3. NAKRĘCANE ZABAWKI – zabawa ruchowa przy muzyce 
Ustawienie: dzieci stają w rozsypce 
 

 na melodię 1 nakręcania, nakręcają się niewidzialnym kluczykiem jakby były 
zabawkami nakręcanymi 

 na melodię 2 nauczyciel pokazuje dzieciom obrazkiem jaką są zabawką, a dzieci 
poruszają się tak jak ta zabawka z obrazka w rytm muzyki 

 
4. KU KU CZI – zabawa rytmiczno-ruchowa przy muzyce 
Ustawienie: dzieci stoją w rozsypce 



 

 część A –swobodne wędrowanie po sali 

 część B – skradanie do drugiej osoby na liczenie 1,2,3,4 

 część C – naprzeciwko w parach podnoszenie rąk na zmianę ze słowami: ku,ku,ku,ku, 
czi, czi 2x 

 
5. W BUJANYM FOTELU – zabawa relaksacyjna według W.Sherborne 
 

 D: dorosły siedzi na podłodze w rozkroku, z ugiętymi nogami 

 DZ: dziecko siedzi na podłodze przed dorosłym, odwrócone do niego plecami 

 R: dorosły, podtrzymując za uda siedzące przed nim dziecko, przetacza się na lewy lub 
prawy bok 

 
6. ZA GŁOSEM – zabawa doskonaląca percepcję słuchową z pedagogiki zabawy 
 

 D: dorosły stoi obok siedzącego na podłodze dziecka 

 DZ: dziecko siedzi na podłodze z zamkniętymi oczami, w lekkim rozkroku (z nogami 
ugiętymi w kolanach) 

 R: dorosły chodzi dookoła dziecka, szepcząc jego imię, dziecko zaś porusza się po 
podłodze w siadzie (albo na czworakach), podążając za głosem dorosłego 

 
7. HAMAK – zabawa ruchowo-relaksacyjna według W.Sherborne 
 

 D: dorośli (lub kilkoro dzieci) klęczą w parach zwróceni przodem do siebie, trzymając 
się za przedramiona (para przy parze) – tworzą nad podłogą z własnych rąk „hamak” 

 DZ: dziecko ustawia się po jednej stronie klęczących 

 R: dziecko w dowolny sposób przechodzi nad i pod rękoma klęczących osób. Potem 
odpoczywa, kładąc się na rękach dorosłych, którzy delikatnie je kołyszą. na koniec 
dorośli powolnym ruchem kołyszącym kładą dziecko na podłogę. 

 
8. OWOCOWA SAŁATKA – zabawa z wykorzystaniem chusty animacyjnej 
 

 D i DZ: wszyscy stoją w kręgu, trzymając chustę za uchwyty. Prowadzący zajęcia dzieli 
grupę na cztery zespoły: „gruszki”, „śliwki”, „banany”, „jabłka”.  

 R: grupa wachluje chustą, na przemian podnosząc ją i opuszczając. Kiedy 
„spadochron” jest wysoko, osoba prowadząca mówi np. „Teraz przebiegają śliwki”, a 
wszystkie „śliwki” przebiegają pod chustą, zamieniając się ze sobą miejscami (łapią za 
inne uchwyty „spadochronu”). Prowadzący zabawę co pewien czas wypowiada hasło: 
„Sałatka owocowa”, na które wszyscy – także prowadzący – zamieniają się 
miejscami. Zabawę prowadzi dalej osoba, która nie znalazła wolnego uchwytu 
chusty. 

 
II. WYKONYWANIE SOKU OWOCOWEGO 
 
1. Mycie rąk i zakładanie chustek na głowy 
 
2. Wspólne mycie owoców 



 
3. Obieranie owoców ze skórek 
 
4. Krojenie na ćwiartki 
 
5. Degustacja soku 
 
Podziękowania za wspólną zabawę i zakończenie zajęć. 


