
„W ZIELONE GRAMY !” 

Rodzinna ścieżka rekreacyjna – propozycja przejścia nie tylko dla najmłodszych 

 

 Palma: zaczynasz od PALMY – przechodzisz tak, jak grę w „klasy”, skręcasz w prawo. 

 Gąsienica: idziesz po żółtych i zielonych częściach dowolnym tempem. 

  Kaktus: tak, jak gra w „klasy”, wracasz „Gąsienicą”. 

  Zielone liście: idziesz po zielonych liściach, wybierasz te na których nic nie siedzi. 

  Grzybki: idziesz po niebieskiej ścieżce, przy każdym grzybku wykonaj skłon/ sięgnij po niego. 

 Skaczące żabki: skaczesz, jak potrafisz. 

  Bociany: skaczesz po śladach najpierw na prawej, potem na lewej nodze. 

 -Zielone żółwie: idziesz bardzo powoli, noga za nogą po śladach. 

  Koniki polne: skaczesz z trawki na trawkę, z kwiatka na kwiatek. 

 Fruwające motylki: biegniesz szybko drobnym „ truchtem” po zielonych kropkach. 

 Nietoperze w ciemnościach: idziesz powoli dokładnie po żółtej linii, dla utrudnienia możesz zamknąć oczy. 

 Raczki: tak jak rak, idziesz wspak! / idziesz powoli tyłem. 

 Wyścig żuków i biedronek: wybierz jedną trasę – idziesz szybko, drobnymi krokami po biedronkach lub żukach. 

 Koniczyny na szczęście: idziesz powoli po zielonych koniczynkach, spróbuj znaleźć wszystkie czterolistne. 

 Człapiące kaczki: idziesz po żółtych śladach na szeroko rozstawionych nogach, staraj się przenosić ciężar ciała z nogi 

na nogę lekko kołysząc na boki – tak właśnie chodzą kaczki. 

 Niezapominajki i kaczeńce na zakręcie: idziesz po kolorowych kwiatkach. 

 Latające ważki:  rozłóż ramiona szeroko jak do lotu, przebiegnij po ważkach. 

  Pajęczyna z pająkami: przejdź dookoła po pajęczynie tak, żeby nie spotkać żadnego pająka. 

 Łabędzie i nenufary    : stań bardzo wysoko na palcach, ręce wyciągnij do góry i spleć nad głową, wyprostuj mocno 

plecy – w takiej pozycji, na palcach przejdź powoli po kwiatkach i liściach. 

 Kolorowe rybki: zrób okrążenie po „oczku” z rybek, biegnij, machając ramionami tak, jakbyś płynął. 

 Slalom jaszczurek: biegniesz, po zielonych jaszczurkach. Uważaj na ostre zakręty! 

 Pracowite pszczółki: wbiegasz na plaster miodu, z tego miejsca „kręcisz ósemki” – biegasz po śladach pszczółek. 

 Żółte jeże na spacerze: idziesz wolno po szlaczku z jabłek. 

  Wiewiórka: przeskakujesz z kółka do kółka – ten fragment trasy pokonujesz skacząc z koła do koła, postaraj się trafić 

w środek. 

 Biegnący pies i kot polujący na myszki, czyli zabawa w „kotka i myszkę”: zrób biegiem jedno okrążenie po śladach 

łap, potem drobnymi kroczkami uciekasz  z koła po namalowanych myszkach. 

 Zakręcone ślimaki: idziesz powoli dokładnie po zielonej linii, przy każdym napotkanym ślimaku zrób obrót wokół 

własnej osi. 

 Wielki wąż: idziesz lub skaczesz po żółto-zielonych częściach węża. 

 Kicające zające: przeskakujesz przez marchewki jak przez przeszkody. 

 Ptasim tropem: idziesz po śladach ptaków, przy każdym napotkanym jajku zrób przysiad, przy jaskółce zrób 

„jaskółkę”. Znajdź sowę, żurawia, pawia, dzięcioła i kukułkę. 

 

Brawo, trasa ukończona możesz teraz posłuchać śpiewu ptaków. 

 


