
DROGIE PRZEDSZKOLAKI, DRODZY RODZICE!  

 

DZIŚ SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA POLSKIE ZABAWY LUDOWE        

KLIKAJCIE W PONIŻSZE OBRAZKI, SŁUCHAJCIE DŹWIĘKÓW 

PIOSENEK I BAWCIE SIĘ DOBRZE!  

 

 
PIERWSZA ZABAWA JAKĄ PROPONUJEMY, TO „JAWOR” 

 
OPIS ZABAWY: 

 
Dwie osoby tworzą ze złączonych rąk most. Pod tym 

mostem, śpiewając piosenkę, przechodzi sznur osób 

trzymających się jak w zabawie w pociąg.  Po słowach 

„a jednego zatrzymamy” most oddziela kolejne 

konie.  Złapane koniki dołączają do osób tworzących 

most. 

 
 
 

 
 

KOLEJNĄ ZABAWĘ NA PEWNO ZNA KAŻDY 

Z WAS - „MAM CHUSTECZKĘ”       
 

OPIS ZABAWY: 

 
Wszyscy siedzą w kręgu lub stoją w kole 

trzymając się za ręce. Jedna osoba, z chusteczką 

w ręku, krąży za plecami pozostałych 

uczestników, a wszyscy śpiewają. Krążąca 

osoba musi przed końcem piosenki rzucić 

komuś chusteczkę za plecy. Następnie następuje 

zamiana ról. 

https://www.youtube.com/watch?v=knIuLWPSmDg
https://www.youtube.com/watch?v=tg56Gg6q50w


KOLEJNA ZABAWA NOSI TYTUŁ „MAŁO NAS” 
 
 

OPIS ZABAWY: 

 
Wszyscy uczestnicy zabawy tworzą duże koło, 

łapiąc się za ręce. W środku koła staje dwóch 

dowolnych uczestników formułując mniejsze 

koło. Oba koła, kręcą się w rytm piosenki. Gdy 

dochodzi do słów „ciebie tu potrzeba” osoba 

znajdująca się w małym kółeczku śpiewa 

zamiast nich np. „tylko nam, tylko nam Oli tu 

potrzeba”. Wówczas Ola będąca w dużym 

kole, przechodzi do małego i w kolejnych 

słowach piosenki wskazuje następnego 

uczestnika, który przechodzi do mniejszego 

koła. 

 

 

 
 

TERAZ ZAPRASZAMY 

DO LUDOWEGO TAŃCA 

- „POLECZKA” 

 
Kliknijcie w obrazek, 

a następnie spróbujcie 

powtórzyć ruchy zawarte 

w teledysku piosenki       

 

https://www.youtube.com/watch?v=YC-pDKWLRKw
https://www.youtube.com/watch?v=wYSzeb6jrTM


  

  

 KOLEJNY TANIEC LUDOWY TO 

„GROZIK” 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

OPIS TAŃCA: 
 

 
Poszło dziewczę po ziele, po ziele, po ziele – kroki odstawno–dostawne w prawą stronę. 

 
Nazbierało niewiele, niewiele, hej! – kroki odstawno –dostawne w lewą stronę. 

 
Przyszedł do niej braciszek – tupanie nogami na przemian, ręce oparte w pasie. 

 
Połamał jej koszyczek – uderzanie  w dłonie. 

 
Oj ty, ty! Oj ty, ty! - machanie palcem wskazującym prawej, a następnie lewej ręki. 

 
Za koszyczek zapłać mi – obrót w prawą stronę. 

 
 
 

 
 

KOŃCZĄC DZISIEJSZĄ ZABAWĘ 

POSŁUCHAJCIE PIOSENKI PT. 

„NIE CHCĘ CIĘ” 

 
 
 
 

 
 
 

MAMY NADZIEJĘ, ŻE DOBRZE SIĘ DZIŚ BAWILIŚCIE        

https://www.youtube.com/watch?v=axhr4XYazYs
https://www.youtube.com/watch?v=OBr6_9iSe5M

