
 

 

 

Zabawa paluszkowa 

Dziecko powtarza za rodzicem poszczególne 

wersy i uderza po kolei palcami w blat 

stolika. 

  

„Wspólna praca” M. Ledwoń 

Pierwszy malarz przyszedł i zrobił kropki dwie, 

drugi malarz przyszedł i stwierdził, że jest źle. 

Trzeci malarz znowu wykonał kreski trzy, 

czwarty odrzekł na to „To się podoba mi!”. 

Piątemu się nie chciało, więc nic nie namalował, 

a szósty do tych kropek kółeczka dorysował. 

Siódmemu farba z pędzla kapała na podłogę, 

a ósmy dorysował do kresek jedną nogę. 

Dziewiąty stwierdził prędko: „ To istna 

rewelacja!”. 

Dziesiąty się przypatrzył i rzekł: „To jest 

abstrakcja!”. 

I tak zakończyła się malarzy wspólna praca, 

lecz nie wiadomo, co jest na niej, nieważne jak 

obracasz! 

 

 

 Mały artysta w ruchu 

Cele: 

 rozbudzanie zainteresowań dzieci 

sztuką poprzez ruch, 

 zachęcanie do podejmowania różnych 

działań plastycznych, 

 rozwijanie sprawności ruchowej, 

 usprawnianie małej oraz dużej 

motoryki. 

  

   

 

Pamiętaj! Umyj ręce po 

skończonej zabawie. Dbaj o 

swoje zdrowie. 

  



 

` 

  Ćwiczenia na przekraczanie linii 

środka. 

Dziecko chwyta pędzel w dłoń i przekłada go 

do drugiej na wysokości bioder. Następnie 

przenosi dłonie do tyłu i z powrotem 

przekłada pędzel do pierwszej ręki. 

Ćwiczenie powtarzamy osiem razy, 

zmieniając kierunek. 

Ćwiczenia mięśni nóg. 

Dziecko unosi nogę uginając ją w kolanie. 

Przekłada pędzel z ręki do ręki pod kolanem. 

Następnie opuszcza nogę, unosi drugie 

kolano i z powrotem przekłada pędzel do 

drugiej ręki. Ćwiczenie powtarza osiem razy, 

zmieniając kierunek. 

 

 

ARTYSTA INSPIRACJI 

DOOKOŁA SZUKA,  

A GDY MA NATCHNIENIE 

POWSTAJE WIELKA 

SZTUKA. 

  

Malowane sznurkiem  

Dziecko dostaje karton w dużym formacie i 

sznurki, sznurowadła. Zanurza je w farbie 

plakatowej wybranego koloru. Następnie słucha 

dowolnego utworu muzycznego (najlepiej 

klasycznego) i za pomocą swobodnych ruchów 

„maluje” obraz, używając sznurka. Stara się 

poruszać nim w tempie, jaki dyktuje utwór 

muzyczny. 

Ćwiczenia mięśni brzucha 

Dziecko układa na brzuchu kartkę papieru. 

Nabiera powietrza i napina mięśnie brzucha w 

taki sposób, aby kartka się uniosła. Wstrzymuje 

oddech na sekundę i rozluźnia mięśnie brzucha, 

aby kartka opadła. Ćwieczenie powtarzamy osiem 

razy. 

 

Ćwiczenia mięśni grzbietu 

Dziecko leży na podłodze na brzuchu. 

Wyciąga przed siebie dłonie i przekłada 

pędzel z jednej ręki do drugiej, a następnie 

przenosi ręce nad plecy i z powrotem 

przekłada pędzel do pierwszej ręki. Wraca do 

pozycji wyjściowej. Ćwiczenie powtarza osiem 

razy w jedną i drugą stronę. 

Ćwiczenia mięśni karku 

Dziecko wkłada pędzel pod brodę i przyciska 

go do obojczyka. Wytrzymuje chwilę w tej 

pozycji, po czym rozluźnia mięsnie  i 

powtarza ćwiczenie cztery razy, za każdym 

razem dając przez chwilę odpocząć mięśniom. 

 

 

 

 


