
SCENARIUSZ ZAJĘĆ GIMNASTYCZNYCH Z RODZICAMI 

  pod hasłem : 

 

Gimnastyka fajna sprawa dla Delfinka to zabawa 
  

 
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 

  

Metody:   * elementy metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne 

                 * elementy pedagogiki zabawy – Klanza 

                 *  zabawy przy muzyce - Rymowana gimnastyka dla smyka 

                 * elementy technik relaksacyjnych – masaż relaksacyjny 

 

Środki dydaktyczne: płyta CD „Rymowana gimnastyka dla smyka” -  utwory: „Dobieramy się 

parami” „Stajemy wszyscy w kole”  „Powódź”  „Rączki dwie”   

„Samba”   

 

PRZEBIEG: 

 

1. Wszyscy są witam was 
 

2. „Dobieramy się parami” – zabawa powitalna w parach  
 
Dobieramy się parami, 
Witamy się oklaskami. 
Pocieramy się noskami 
I stykamy się łokciami.  / x2 
 
Chwytamy ręce kolegi,  
Trenujemy razem biegi. 
A teraz wszyscy kucamy  
I swoje ręce puszczamy.  / x2 
 
A na podłodze parami 
Stopami się spotykamy 
I za ręce się chwytamy. 
Delikatnie się bujamy.   / x2 
 
Teraz wstajemy parami, 
Jesteśmy swymi lustrami. 
Jeden z nas ruch pokazuje 
A drugi go naśladuje.  / x2 
 



3. „Głowa, ramiona” – rozgrzewka, zabawa ruchowa przy piosence 
 

Dziś zajęcia, fajna sprawa, 
dla nas wszystkich to zabawa, 
ręce w górę, w przód i w bok, 
skłon do przodu, przysiad, hop. 
 
Głowa, ramiona,  kolana, pięty/ 3 razy 
głowa, ramiona, kolana, pięty,  
oczy, uszy, usta, nos.   (śpiewamy coraz szybciej 
 
 

4.  „SAMBA”  - rodzic z dzieckiem trzymają się za ręce i  tańczą po sali w rytm 
muzyki .  Na  przerwę  w muzyce wykonują razem figurę   

 

5. Stajemy wszyscy w kole – Rymowana gimnastyka dla smyka 
 

              Stajemy wszyscy w kole,  łapiemy się za ręce 
              Skaczemy jak najwyżej,  kucamy jak najprędzej 
              Za ręce się łapiemy, jak żabki w przód skaczemy 
              A teraz już kucamy,  jak raki powracamy 
  
              Języki wystawiamy i szybko je chowamy 
              A teraz dla ochłody liżemy zimne lody 
              Stoimy na podłodze tylko na 1 nodze 
              Podskok teraz znów zmiana 
              Ktoś przypomina bociana? 
 

6. „POWÓDŹ” – zabawa ruchowa z rymowanej gimnastyki -  rodzice siedzą po 
turecku w rozsypce na dywanie,  dzieci spacerują, na hasło siadają na kolana 
rodziców.  
Zmiana – dzieci siedzą na dywanie w siadzie rozkrocznym, rodzice spaceruj, na 
hasło – siadają za dzieckiem 

 

7.   „SKAŁA” – rodzic w siadzie skulnym, a dziecko próbuje go przesunąć plecami , 
potem zmiana ról. 
 

8. „NALEŚNIK” - dziecko leży na plecach, na podłodze, rodzic "zwija go w 
naleśnik", "smaruje dżemem", "posypuje cukrem, kroi" - zmiana ról. 

 

9. Zabawa „DUŻY TUNEL” – rodzice stoją w rozkroku jeden za drugim,  tworząc 
tunel,  dzieci przechodzą na czworakach w tunelu. 
 

10. „MAŁY TUNEL” – dzieci klęczą  w parach naprzeciwko siebie chwytają się za 
ręce tworząc tunel,  rodzice przechodzą pod tunelem. 

   

11.  „HUŚTAWKA” – siad skulny twarzą do siebie, kołysanie się w przód i w tył  
 

12.  „FOTELIKI”  -    rodzice tworzą  „foteliki” –  dzieci  wygodnie siadają, 
spokojna muzyka  



 
Relaksacja:  

 

13. Masaż twarzy „Puszek” - dziecko kładzie się na plecach. Rodzic kawałkiem 
postrzępionej, miękkiej, papierowej serwetki lekko gładzi czoło, policzki, szyję, 
ręce i odsłonięte do kolan nogi leżącego dziecka. Towarzyszy temu cicha, 
spokojna muzyka. Następnie zmiana ról. 

 

 

14. „Masaż w parach”- dziecko leży na brzuchu na podłodze, z rękoma 
wyciągniętymi wzdłuż tułowia, rodzic wykonuje polecenia prowadzącego:  
 
- „rozgrzewamy dłonie” – wszyscy zacierają dłonie  
- „pada drobny deszczyk” – wszyscy lekko opukują palcami plecy, pośladki i nogi 
leżącego 
 - „deszcz lekko zacina” – lekko uderzają kantami dłoni  
- „pada grad” – lekko uderzają leżącego pięściami  
- „pada śnieg” – całymi dłońmi z rozsuniętymi palcami opukują leżącego  
- „wycieramy leżącego ręcznikiem” – kilkakrotnie wszyscy przesuwają dłonie po 
osobie leżącej od głowy do stóp i „otrzepują” ręce w powietrzu  
- „przykrywamy leżącego kocykiem” – wszyscy kładą dłonie na osobie leżącej, 
„przykrywając” nimi jak największą powierzchnię jej ciała 
 
Zamiana ról 

 

15.  Degustacja soku marchewkowego, wykonanego przez dzieci podczas zajęć 
 

16.   Wspólny pląs na pożegnanie: 
 
   Zabawa skończona 
   i chce nam się jeść 
   Idziemy do domu 
   Adieu, bye - bye, cześć! 

 
 
                                                                                     
                                                                          Prowadzące:  Justyna Świetlik – Bałon 
                                                                                                             Lucyna Kowalik 
 
 
 


