
Zabawy  ruchowo - słuchowe 

1. Mysz i klatka  

 

Pomoce: piłeczka pingpongowa oraz tekturowy talerzyk 

 

Przebieg zabawy: Piłeczka pingpongowa to myszka, a talerzyk to klatka. 

Dziecko kładzie piłeczkę na talerzu, a następnie pozwala swobodnie 

upaść jej na podłogę. Powtarza ten ruch kilka razy. Teraz próbuje rzucić 

piłeczkę lewą ręką na podłogę a talerzyk trzyma w prawej i próbuje 

złapać myszkę czyli piłkę na talerzyk. Najpierw próbuje złapać piłeczkę 

zaraz po tym, jak dotknie jeden raz podłogi. Kiedy dziecko to opanuje 

można wprowadzić kolejny stopień trudności – niech piłeczka odbije się 

dwa razy od podłogi, trzy razy, zmienić rękę itd. 

 

2. Echo 

 

Przebieg zabawy: Dorosły przedstawia pewien rytm, który dziecko 

próbuje odtworzyć, np.  

- klaśnięcie, przerwa, klaśnięcie 

- głośne klaśnięcie, ciche klaśnięcie, głośne klaśnięcie 

- głośne klaśnięcie, głośne klaśnięcie, przerwa, ciche klaśnięcie 

- ciche klaśnięcie, przerwa, głośne klaśnięcie, ciche klaśnięcie 

Rytmy można dowolnie wydłużać, zmieniać. Można podawać również 

różne kombinacje zdań do powtórzenia, np. w języku chińskim – ming, 

mang, mung, meng lub po hiszpańsku – Zorro, borro, morro, dorro. 

Dzieci lubią języki wymyślone, słowa – nonsensy, które wpadają w ucho. 

Gdy dziecko stanie się już dobrym echem, można pozwolić na zamianę 

ról. Wtedy dziecko wymyśla rytm, a dorosły powtarza. 

 

3. Wiosenna zguba 

 

Przebieg zabawy: Dorosły odczytuje wierszyk „Wiosenna zguba”. 

Zadanie dziecka polega na powtórzeniu na jednym wydechu nazw 

kolorów wymienianych w wierszu i jednocześnie maszerowanie.  

 

Rano przybiegłam z tymi żalami: 

„Palety, mamo, nie mam z farbami!” 



Pani nam dzisiaj przynieść kazała, 

A moja właśnie się zapodziała. 

Nie płacz, Anetko, 

Wiosna tu była, 

Ona twe farby dziś pożyczyła. 

Zamiast malować wiosnę na kartach, 

Od dzisiaj cały świat będzie w farbach.  

A żeby było wokół radośnie, 

Dzieci pomogą malować wiośnie. 

Będą wyliczać takie kolory, 

Które pasują do nowej pory. 

Żółty, czerwony, niebieski, biały* 

I kolorowy świat mamy cały! 

Troszeczkę jeszcze barw tych dodamy, 

Wiosenną gamę kolorów mamy: 

Turkus, zielony, pomarańczowy,* 

Świat dookoła jest kolorowy! 

 

*w miejscach oznaczonych gwiazdką dziecko powtarza za rodzicem i na jednym 

wydechu wymienia nazwy kolorów. 
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