
 

 

SKARPETKOWE SZKOLENIE 

 

1. Powitanie 

 

Tu jedną mam skarpetkę, tu skarpetkę drugą mam” C G  

Zabawę zaczynamy, więc dobry humor mam GFGC 

 

Tak macham, tak macham, tak macham do Was dziś 

Ty także, ty także pomachać możesz mi  

 

 

2. Znikające skarpetki  

 

Rozkładamy skarpetki i prosimy dzieci, aby zapamiętały ich położenie. Następnie dzieci 

zamykają oczy a my zabieramy jedną skarpetkę prosząc dzieci o wskazanie tej brakującej. 

Inną wersją tej zabawy jest – zamiana miejsc skarpetek.  

 

3. Skarpetkowa gimnastyka 

 

Skarpetkowa gimnastyka  

Dla dziewczynki i chłopczyka 

 

Stań na pacach tak wysoko  

Zrób to jedna , druga noga  

 

Potem szybki zrób obrocik  

Skrzyżuj nogi jak robocik 

 

Paluszkami pomachamy 

Bo ich bardzo dużo mamy  

 

Poskaczemy jak kangurki 

Które uciekają z górki  

 

Stopy w miejscu pokręcimy  

Żeby miały dużo siły  

 

 

4. Skarpetkowy taniec do piosenki ”Skakanka” Rass Tomi @Dzieciuff Squad 

 https://www.youtube.com/watch?v=w99Qtd5zT5E 

 

 

5. Zabawa co potrafi moja skarpetka – badamy właściwości skarpetki  

• - potrafi: 

o Zwinąć się w rulon 

o się rozciągać  

o spadać na podłogę  

o latać w powietrzu  

o zwinąć się w kłębuszek  

o wywinąć się na druga stronę  

https://www.youtube.com/watch?v=w99Qtd5zT5E


 

 

• Dzieci wymyślają czym może być ich skarpetka – rękawiczką, ocieplaczami 

na uszy, opaską na oczy, ręcznikiem, szalikiem, balonikiem, etui na telefon, 

 

 

6. Zabawy matematyczne i manipulacyjne 

Potrzebujesz: Skarpetki, różne, kolorowe, linka, klamerki,  

• Układanie  od najmniejszej do największej  

• Klasyfikowanie wg kolorów  

• Klasyfikowanie wg wielkości  

• Przeliczanie skarpetek  

 

 

7. Zaczarowane skarpetki – skarpetkowi poszukiwacze  

 

Potrzebujesz: Skarpetki i drobne przedmioty/zabawki  

 

Do skarpetek chowamy różne przedmioty. Zadaniem dzieci jest odgadnięcie co się w nich 

znajduje – jedynie za pomocą dotyku. 

 

8. Klaszczące skarpetki  

 

Potrzebujesz: Skarpetki, kartki  

 

Ustawiamy 2 kartki przed sobą, na których będziemy klaskać lub skakać. Dzieci siedzą lub 

stoją naprzeciwko nauczyciela i będą odwzorowywać prezentowany przez nauczyciela ruch 

na kartce.  

 

Nauczyciel wyklaskuje ruch, lub go wyskakuje, a następnie prosi dzieci i jego odtworzenie 

na kartce za pomocą tego samego ruchu.   

 

9. Skarpetkowa piosenka” Mam skarpetkę kolorową” 

 

Mam skarpetkę kolorową co ma wzorki piękne C G  

Alę jeśli Cię wybiorę, oddam Ci ją chętnie G C 

Ciebie kocham, Ciebie lubię, Ciebie potrzebuje C G 

A skarpetkę kolorowa Tobie ofiaruje G C  

 

 

 

 

 

 

 

 


