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Cele ogólne: 

Zaprawianie szybkiej reakcji. Szybkie spostrzeganie jednakowych barw, pozwolenie poznania bądź 

zapamiętania wcześniej poznanych kolorów, wdrażanie do zespołowego podejmowania zadania. 

 

Pomoce: 

Kartoniki o wymiarach 6 x 4 cm w czterech barwach:  niebieskie, żółte, czerwone. Każdy kolor w ilości 

równającej się około ¼ dzieci w grupie. 

Cztery chorągiewki w tych samych kolorach. 

 

Liczba uczestników i miejsce zabawy: 

Cała grupa. Przebieg zabawy na sali lub na otwartym terenie na trawniku. 

 

Przebieg zajęcia 

1. Taniec integracyjny „Czy chudzi, czy grubi” 

2. Przebieg gry 

 

I. Czy chudzi, czy grubi 

Czy mali, czy duzi 

Wszyscy lubią bawić się, się, się 

Więc kto jest tu razem z nami 

Niech dobierze się parami 

I niechaj weseli się 

Nosek do noska (2 x) 

Mrugają oczka raz, dwa, trzy 

 

II. Czy chudzi … 

A teraz buźka (2 x) 



Słuchają uszka raz, dwa, trzy 

 

III. Czy chudzi … 

Ręka do ręki (2 x) 

I ukłon piękny raz, dwa, trzy 

 

IV. Czy chudzi … 

Noga do nogi (2 x) 

Wystają rogi raz, dwa, trzy 

 

Wprowadzenie wstępne 

• Utrwalenie kolorów 

• Przed rozpoczęciem gry nauczyciel przeprowadza próbę jej przebiegu  w 

uproszczonej formie, udział w niej bierze kilkoro dzieci. Jedno z nich otrzymuje 

chorągiewkę w kolorze zielonym: pozostałe otrzymują kartoniki tej samej barwy. 

Dzieci stają w odstępach kilku metrów od siebie, podając sobie wzajemnie możliwie 

szybko chorągiewkę i starają się doprowadzić do wyznaczonej mety. Po kilku 

powtórzeniach, nauczyciel zapowiada rozpoczęcie gry, której przebieg będzie 

trudniejszy. 

 

Czworo dzieci otrzymuje po jednej chorągiewce odmiennego koloru, pozostałym rozdaje się 

potasowane barwne kartoniki. Dzieci z kartonikami w ręku, siadają w odstępach tworząc 

półkole. Dzieci z chorągiewkami zajmują miejsce naprzeciw półkola. Na dany przez 

wychowawcę znak, dwoje dzieci z chorągiewkami (np. zieloną i czerwoną) wstaje. Jedno z 

nich kieruje się ku prawej zewnętrznej stronie półkola, drugie ku lewej. Każde z nich wręcza 

chorągiewkę temu dziecku, które trzyma w ręku tej samej barwy kartonik, a następnie wraca 

na swoje miejsce. Po otrzymaniu chorągiewki, dane dziecko powinno się natychmiast 

podnieść i przekazać ją najbliższemu sąsiadowi, który posiada również tej samej barwy 

kartonik. Samo wraca na poprzednie miejsce. Odbiorca, kierując się tym samym założeniem 

zanosi chorągiewkę, do następnego uczestnika. Wygrywa ta gromadka dzieci, która mając 

tego samego koloru kartonik potrafi pierwsza doprowadzić „swoją” chorągiewkę do punktu 

wyjściowego, tzn. do rąk dziecka, które je otrzymało z rąk wychowawczyni na początku gry. 

 

Prawidła  

 

Koło należy obiegać tylko od strony zewnętrznej. Wygrana zależy od sprawności wszystkich 

uczestników, które mają kartoniki w kolorze dwóch krążących chorągiewek. Wygrywa zespół 

– nie pojedyncze dziecko. W następnej rozgrywce krążą, dwie chorągiewki innych kolorów 

np. niebieska i żółta. Zwycięskiej gromadce organizuje się owacje. 

 



 
 

3. Zabawa rytmiczno ruchowa przy piosence „Kwiecień plecień” 

 

I. Idzie za kwietniem rowem zielonym, 

Pierwsza stokrotka w śniegu kwietniowym, 

Na skrawku ciepła, na zimna brzeszku, 

Kwiat przebiśniegu usiadł w dołeczku. 

 

Ref (2 x). Kwiecień plecień wciąż przeplata, 

Trochę zimy trochę lata . 

 

II. Śniegiem sypnęło gdy kwiaty wschodzą, 

Na pożegnanie ostatnim mrozom, 

Uderza wiosna o skrzydła patkom, 

Śpiew się potulał w górę po dachu. 

 

Ref (2 x) 

 


