
 

 Gimnastyka ze Smerfami  

 Marsz dzieci przy muzyce https://www.youtube.com/watch?v=kwWRYJUUhhM 

(Smerfy wyruszają z wioski), na przerwę w muzyce zatrzymują się i rozglądają, czy 

nie ma Gargamela (skręty tułowia). 

 Marsz na palcach (przechodzenie obok domu Gargamela) 

 Ślizgi na brzuchu (Za dużym kolczastymi krzewami rosną smerfojagody. Dzieci 

prześlizgują się ostrożnie jak węże na brzuchu pod krzewami) 

 Stąpanie z wysokim podnoszeniem kolan ( przechodzenie przez las, w którym 

rośnie wysoka trawa). 

 Podskoki obunóż wysoko w górę ( zrywanie z wysokich krzewów smerfojagód) 

 Zabawy ruchowe  

W lesie odszukał Dzieci Pracuś, który przyniósł wiadomość od Papy Smerfa. 

Kucharzowi zabrakło drewna na opał do pieca, w którym chce upiec tort. Kochane 

Dzieci zdobądźcie drewno i dostarczcie je czym prędzej do wioski. Wyszukajcie                    

w lesie stare chore drzewa, które trzeba ściąć. Zaproszenie do pomocy rodziców. 

-  „Ścinamy drzewa”- dobieranie się w pary z rodzicami. Para siada naprzeciwko 

siebie na kolanach lub skrzyżnie i podaje sobie ręce skrzyżowane. Naśladują 

ścinanie piłą drzewa. 

- „Ciągniemy kloce drewna” – dziecko leży na plecach na podłodze, rodzic ciągnie 

dziecko za ręce lub turla po podłodze. 

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


- ”Oderwij kloc od ziemi” – Gargamel rozlał tajemniczą miksturę, do której 

przykleiły się kloce drewna. Dzieci kładą się na brzuchu, rodzice próbują oderwać 

od podłogi ich ręce , nogi, brzuch. Można zaproponować zamianę ról. 

- „Spróbuj wstać”- Las jest blisko wioski. Papa Smerf pomógł Smerfom i posypał 

zaczarowanym proszkiem kloce drewna. Dzieci w parze z rodzicami trzymając się 

za ręce próbują jednocześnie wstać i usiąść. 

 Zagadki Smerfa Ważniaka 

W dalekim lesie mieszkają, 

Domki w kształcie grzybków mają. 

Małe niebieskie ludki, 

Wyglądają, jak krasnoludki.(Smerfy) 

 

Czarownik, co na smerfy w lesie poluje 

Ze swym kotem wiecznie coś kombinuje, 

Już wiecie, że mowa tu o……… (Gargamelu) 

 

Mówią o nim, 

że jest najważniejszym smerfe, 

Że troszczy się o nie. 

Pomaga, gdy trzeba 

Przed Gargamelem, razem z nimi ucieka. 

Na czerwono ubrany 

…………..(Papa Smerfem )nazywany. 

 

 Malowanki ze Smerfem Malarzem (Załącznik nr 1) 

Dzieci malują farbami domek smerfów. 

 Labirynt Smerfetki – doprowadź smerfy do Smerfetki (Załącznik nr 2) 

 Spacer – w poszukiwaniu koloru niebieskiego.  

Podczas spaceru dzieci odnajdują, jak najwięcej rzeczy w kolorze niebieskim. 

 Puzzle – wybierz swojego ulubionego smerfa i ułóż z nim puzzle                 

(Załącznik nr 3) 

 Ćwiczenia pamięci „Smerfowe memory”.  (Załącznik nr 4) 

 Kolorowanka „Smerf” -wybierz dowolny obrazek i pokoloruj go.(Załącznik nr 5) 

 

 



Załącznik nr 1 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 

 



 



 

 

 



Załącznik nr 3 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 4 

 



Załącznik nr 5 

 



 



 

   

 

 



 


