
Załączniki dla grupy przedszkolnej A 
zał nr 1 

Cebulka, cebulka okrągła jak kulka, 

buraczka szukała, bo potańczyć chciała 

(dziecko powtarza po linijce, potem razem z osobą mówiącą tekst) 

 

zał nr 2 

W górze słonko świeci ( dziecko unosi nad głową obie dłonie, poruszając jednocześnie wszystkimi 

palcami ) 

ptaszek sobie leci ( dziecko przenosi ręce na wysokość klatki piersiowej, krzyżuje nadgarstki i 

porusza dłońmi tak, jak skrzydłami ) 

szumią, szumią drzewa ( dziecko prostuje ręce do przodu, na wysokość klatki piersiowej i porusza 

wszystkimi palcami, raz w prawo, raz w lewo) 

nikt się nie spodziewa, że... ( ręce zgięte w łokciach, przenosi w bok i rozkłada dłonie w geście 

zdziwienia ) 

 

-zabawę powtarzamy od początku, tyle razy ile dziecko ma ochotę 

 

zał nr 3 

Podaj mi rękę, podaj mi drugą ( w parze podajcie sobie ręce ) 

w kółku obróćmy się  ( obracacie się ) 

skaczmy wysoko ( jeden raz podskoczcie na obu nogach, trzymając się za ręce ) 

klaśnijmy w dłonie, tak przywitajmy się ( wyprostowane dłonie trzymać na wysokości twarzy i 

delikatnie uderzać nimi w dłonie partnera, w rytmie wypowiadanych słów ) 

 

zał nr 4 

Brodzi po łące czerwonymi nóżkami. Nigdy się nie przyjaźni z zielonymi żabkami (bocian ) 

Kukaniem nas do lasu zaprasza, że wiosna już przyszła, wszystkim ogłasza (kukułka ) 

Ten kwiatek pod śniegiem się rodzi, daje ludziom znak, że wiosna nadchodzi (przebiśnieg )  

 

zał nr 5 

Pięć zajączków małych kica na polanie, gdy się jeden schowa, ile tu zostanie? 

Pięć zajączków małych kica na polanie, gdy się dwa schowają, ile tu zostanie? 

Pięć zajączków małych kica na polanie, gdy się trzy schowają, ile tu zostanie? 

Pięć zajączków małych kica na polanie, gdy odejdą cztery, ile tu zostanie? 

Pięć zajączków małych kica na polanie, kiedy pięć się schowa, ile tu zostanie? 

Pięć zajączków małych już do mamy kica, kocha je ogromnie mama zajęczyca. 

 

 

 

 

 


