
  

Kochane przedszkolaki!  

Przygotowałyśmy dla Was kilka propozycji zabaw dotyczących kultury, 

malarstwa, kina i teatru. Będzie nam bardzo miło, jeśli wraz z rodzicami 

zechcecie z nich skorzystać.  

Zachęcamy również do odwiedzenia strony internetowej: 

 https://vod.teatrwielki.pl/dla-dzieci/. 

Opublikowany jest tam animowany mini-serial „Moni i Uszko”. Dzięki tym 

filmikom możecie dowiedzieć się, jak należy zachowywać się w teatrze.  

Życzymy dobrej zabawy! 

Wasze panie 

 

Poniedziałek 12.04.2021r. 

Wiersz Na wystawie. Poproś rodzica, aby przeczytał Ci wiersz D. Wawiłow.  

A może już sam umiesz go przeczytać? Posłuchaj go uważnie i odpowiedz na 

pytania.  

Idę z mamą na wystawę!  

To dopiero jest ciekawe!  

Piękny pałac, wielka brama...  

„To muzeum" - mówi mama.  

Nie widziałem ani razu  

tylu ludzi i obrazów.  

Samych sal ze sto tysięcy,  

a obrazów jeszcze więcej!  

Co tu jest namalowane?  

Czy to człowiek? Czy to dzbanek?  

A tu jakaś dziwna plama...  

„Piękny obraz" - mówi mama.  

A tu gruby pan z gitarą,  

co ma wąsy jak makaron...  

Jakieś konie depczą ludzi...  

Trochę mi się tutaj nudzi.   

Mamo, chodź tu! Mamo zobacz!  

To dopiero piękny obraz!  

Kwitną kwiaty, słońce świeci,  

na ławeczce siedzą dzieci...  

https://vod.teatrwielki.pl/dla-dzieci/


Tylko taka brzydka rama...  

„To jest okno!" - mówi mama. 

 

• Do jakiego miejsca wybrała się bohaterka? 

• Co można było zobaczyć na wystawie? 

• Jaki obraz najbardziej podobał się dziewczynce? 

• Jak należy zachowywać się na wystawie lub w innym miejscu publicznym, 

czyli takim, do którego przychodzi wiele osób, np. w kinie, teatrze, muzeum? 

W drodze na wystawę – zabawa ruchowo – naśladowcza.  

Poproś rodzica, aby przeczytał Ci opowiadanie, a Ty pokaż to ruchem i gestem. 

Pewnego dnia dzieci z przedszkola wybrały się na wystawę rzeźb. 

(maszerujesz po pokoju) 

założyły buty 

(naśladujesz zakładanie butów) 

kurtki 

(naśladujesz zakładanie i zapinanie kurtki) 

i czapki 

(naśladujesz nakładanie czapki) 

pomaszerowały na przystanek autobusowy 

(maszerujesz w miejscu) 

zaczekały na autobus 

(stoisz kilka sekund) 

a gdy podjechał, wsiadły do niego 

(zrób trzy kroki do przodu z wysokim uniesieniem kolan) 

autobus ruszył 

(naśladujesz szybki trucht) 

ale co jakiś czas zatrzymywał się̨ na rożnych przystankach 

(stoisz w miejscu) 

gdy dojechały na miejsce, wysiadły z autobusu 

(zrób trzy kroki do przodu z wysokim uniesieniem kolan) 

i weszły do muzeum 



(zrób pięć kroków do przodu) 

tam zdjęły czapki, kurtki i powiesiły na wieszakach 

(naśladuj zdejmowanie i wieszanie czapki i kurtki) 

spacerowały pośród eksponatów 

(zrób małe kroki w bardzo wolnym tempie) 

z uwagą im się̨ przyglądały 

(skręcasz głowę w prawą, a później w lewą stronę) 

i podziwiały 

(wykonujesz ruchy głową w kierunku ramienia w jedną i drugą stronę)  

gdy już wszystko zobaczyły, założyły kurtki i czapki 

(naśladujesz ubieranie się) 

poszły na przystanek 

(maszerujesz w miejscu) 

wsiadły do autobusu 

(zrób trzy kroki do przodu z wysokim uniesieniem kolan) 

i szybko pojechały w drogę̨ powrotną 

(biegaj w szybkim tempie) 

wysiadły 

(zrób trzy kroki do przodu z wysokim uniesieniem kolan) 

i pomaszerowały do przedszkola 

(maszerujesz) 

gdy zdjęły ubranie i buty 

(naśladujesz zdejmowanie ubrań i butów) 

zmęczone położyły się ̨ na dywanie 

(leżysz na plecach i oddychasz powoli przez nos) 

Malarz – film edukacyjny. Poproś rodzica, aby włączył Ci film edukacyjny 

 https://vod.tvp.pl/video/budzik,malarz,996697.  

Z którego dowiesz się, jak powstają obrazy oraz jak wygląda portret. 

Obrazy –zabawa z kodowaniem. Poproś rodzica, aby wydrukował Ci kartę 

pracy Zał.1wystawa.jpg. 

https://vod.tvp.pl/video/budzik,malarz,996697


 Przygotuj kredki w kolorach: różowy, niebieski, żółty, zielony, granatowy i 

czerwony. W kratkach po prawej stronie pokoloruj kwadraty tak samo, jak są 

pokolorowane po lewej. Jeżeli nie masz możliwości wydrukowania, poproś 

rodzica, aby narysował Ci taką samą kartę pracy, następnie wykonaj to zadanie 

na swojej kartce. Powodzenia! 

Karta pracy stanowi załącznik nr 1  

Źródło:printerest.com 

Wiosenna wystawa – zabawa twórcza plastyczna. Do tej zabawy będziesz 

potrzebował/a: bibuły, spryskiwacza z wodą, białe kartki i nożyczki. Wytnij z 

białej kartki takie same kwiatki jak na poniższym zdjęciu (kwiatki mogą być 

duże lub małe). Na każdym kwiatku rozłóż kawałki bibuły, następnie spryskaj je 

wodą. Po 5 minutach zabierz z kwiatków bibułę  i zostaw do wyschnięcia. Praca 

gotowa, to nie takie trudne! Jeśli chcesz, możesz poprosić rodziców, aby wysłali 

nam zdjęcie Twojej pracy na e-maila :)   hsitek.27@gmail.com lub  

iwona786@interia.pl 

 

Źródło:https://pl.pinterest.com/pin/251709066658616921/ 

 

Wtorek 13.04.2021r. 

 

Kornelia i Stefan – opowiadanie. Poproś rodzica, aby przeczytał Ci opowiadanie 

J. M. Chmielewskiej. Posłuchaj go uważnie i odpowiedz na pytania. 

Kornelia z rodzicami przyjechała na weekend do Karpacza. Wczoraj chodzili po 

górach, a dziś́... 

 – Mamo, gdzie dzisiaj pójdziemy? – spytała Kornelka, wyskakując z łózka. 

– Do muzeum, a potem nad wodospad – odpowiedziała mama. – Ubieraj się 

szybko, jedz  

śniadanie i wychodzimy. 

Dziewczynka bardzo chciała zobaczyć́ wodospad, lecz do muzeum wcale jej nie 

ciągnęło  

Była już̇ kiedyś́ w muzeum z wujkiem. Widziała tam zbroje rycerskie, miecze, 

armaty, mundury chyba sprzed stu lat, mapy i tablice z jakimiś napisami. Wujek 

wszystko czytał i strasznie długo oglądał każdy eksponat, a Kornelka nie mogła 

doczekać́ się̨, kiedy wreszcie stamtąd wyjdą.  

– Musimy iść do tego muzeum? – spytała, sięgając po kanapkę. 

– Nie musimy, ale chcemy. – Mama wrzuciła butelkę wody do plecaka. 

mailto:sitek.27@gmail.com
https://pl.pinterest.com/pin/251709066658616921/


– Kto chce, ten chce – mruknęła Kornelia. – Ty też wolałbyś od razu iść nad 

wodospad,  

prawda? – zwróciła się do ulubionego misia. 

Ale Stefan jak zwykle nic nie odpowiedział. Grzecznie siedział w kieszeni 

sukienki, skąd wy-  

stawał mu tylko brązowy łepek. 

– Jak w muzeum będzie nudno, to zaczniemy marudzić – szepnęła do niego 

dziewczynka,  

kiedy wychodzili z pensjonatu.  

***  

Rodzice Kornelii zatrzymali się przed niewysokim długim budynkiem. 

– Jesteśmy na miejscu. Córeczko, chcesz przeczytać, jakie to muzeum? – Tata 

wskazał napis nad wejściem.  

Kornelka niechętnie pokręciła głową. Napis był długi, a ona dopiero uczyła się 

czytać. 

Nie obchodziło jej, co to za muzeum, więc po co miała się męczyć?  

– Jestem pewien, że ci się tutaj spodoba. – Tata otworzył oszklone drzwi.  

Kornelia odmruknęła coś niewyraźnie i nie rozglądając się, weszła do środka. 

Wyjęła Stefana z kieszeni, poprawiła mu kubraczek i kokardkę na szyi.  

Tata kupił bilety, pani otworzyła im drzwi do sali i podała mamie informator.  

– Mamo, tu są lalki w strojach ludowych! – zdziwiła się Kornelia, podchodząc 

do pierwszej gabloty.  

 – Pani w przedszkolu pokazywała nam takie na obrazkach. Ojej, zobacz, jaki 

malutki dzbanek i filiżanki! A jaką kolorową malowaną szafę mają te lalki! I tu 

też są lalki! – Dziewczynka biegała od jednej witryny do drugiej. – I tutaj! A 

tam figurki górali i owieczek – mówiła podekscytowana.  

– O, ile samochodzików! Ja chciałabym ten niebieski z odkrytym dachem. Jakby 

się go dało powiększyć, to dopiero by było! – Kornelia zatrzymała się przed 

gablotą pełną zabytkowych modeli aut. Wszystkie były takie śliczne, błyszczące 

i zupełnie inne od samochodów, które widywała na ulicach.  

– Gdy babcia Ania była mała, to jeździły takie auta? – zapytała. 

– Nie. One są jeszcze starsze. Z czasów twojej praprababci – odpowiedział tata. 

– To strasznie dawno. – Kornelia nie umiała sobie nawet wyobrazić, kiedy to 

mogło być. 

– Mamo, patrz, lalki babcie. – Dziewczynka wskazała figurki w długich 

sukniach siedzące  



przy stole. – A jakie mają miny. Jakby im się nic nie podobało. 

– To posępne kobiety z Holandii. – Mama zajrzała do informatora. 

– Hmm... a gdzie ja widziałem przed chwilą podobną minę? Zdaje się, że u 

jakiejś dziewczynki, która nie chciała iść do muzeum – zaśmiał się tata. 

– Nie wiedziałam, że to będzie takie muzeum. – Kornelia rozejrzała się wokoło. 

– Tu chyba są same zabawki – dodała ze zdziwieniem.  

– Bo to jest muzeum zabawek – wyjaśnił tata. 

– Takie specjalne muzeum dla dzieci? 

– Nie tylko dla dzieci. – Mama spojrzała na starszą panią i pana, którzy właśnie 

weszli do sali.  

– Dorośli mogą tu powspominać dzieciństwo, ale także dowiedzieć się wielu 

rzeczy. 

– Na przykład czego? 

– Jakimi zabawkami bawiły się i bawią dzieci w różnych stronach świata, z 

jakich materiałów robiono kiedyś zabawki. A jak się ogląda domki dla lalek, 

widać, jak ludzie mieszkali, jakie mieli meble i przedmioty w domach...  

– Mamo, patrz, jaka malutka łazienka – przerwała Kornelia. – I wanna na 

złotych nóżkach! 

I taki stary piec do podgrzewania wody i złoty prysznic! Babcia Ania mówiła, że 

jak była mała, też miała taki piec w łazience.  

– O właśnie, teraz już wiesz, jak wyglądały dawniej łazienki – powiedziała 

mama. 

– I pokoje, i kuchnie. – Kornelka nie mogła się̨ napatrzeć́ na domki dla lalek. 

Rodzice obej- rzeli już wszystko, a ona ciągle odkrywała coś nowego; a to 

miniaturową maszynkę do mielenia w kuchni, a to fortepian w saloniku, a to 

wyjątkowo śliczną lalkę.  

W witrynach przy wyjściu mieszkały misie. Małe, duże, białe, brązowe, beżowe, 

szare, żółte, misie chłopcy i misie dziewczynki, misie z bajek i z filmów, na 

ławeczce siedziała misia panna młoda z welonem na głowie i pan młody w 

ciemnej kamizelce, a za nimi w wiklinowym fotelu pani misiowa.   

A co robił Stefan? Przykleił nos do szyby i wcale nie chciał się ruszyć. Może 

rozmawiał z mi- siami w jakimś niesłyszalnym języku?  

– Stefanie, musimy już iść. Ale jeszcze kiedyś tu wrócimy. To muzeum jest 

całkiem fajne, nie? – Kornelia poprawiła misiowi grzywkę, która przykleiła mu 

się do czoła. – Ciekawe, co w muzeum zabawek zostanie z naszych czasów? Jak 

myślisz? 

Ale Stefan, jak to Stefan, nie odpowiedział.  



• Dokąd rodzice zabrali Kornelkę? 

• Dlaczego na początku dziewczynka była niezadowolona? 

• Jak zachowywała się Kornelka w muzeum? 

• Czego dowiedziała się podczas zwiedzania? 

• Co musimy robić, by za wiele lat jakieś inne dzieci mogły zobaczyć, jak 

wyglądały     dzisiejsze zabawki? 

• Co lub kogo jeszcze trzeba szanować? 

• Co to jest szacunek? Jak można okazywać, że się kogoś lub coś szanuje? 

Lalki – marionetki - zabawa ruchowa.  

Stań w bezpiecznym miejscu. Poproś rodzica, aby włączył Ci Twoją ulubioną 

piosenkę. Poruszaj się rytmicznie po pokoju. Gdy muzyka ucichnie – 

zatrzymujesz się, zastygasz i pozostajesz bezruchu. 

 

 „Fiołki”  praca  plastyczna. Malowanie z natury.  

 

Prawda czy fałsz?- zabawa słowna. Poproś rodzica, aby przeczytał Ci zdania, 

które przygotowałam. Twoim zadaniem jest stwierdzenie, które zdanie jest 

prawdziwe, a które fałszywe. Jeśli nie jesteś pewien odpowiedzi, poproś rodzica 

o podpowiedz lub poszukajcie jej razem. Swoje odpowiedzi możesz zapisywać 

na kartce. Kiedy zdanie przeczytane przez rodzica będzie prawdziwe stawiaj 

plus (krzyżyk), a gdy będzie fałszywe, postaw minus (kreskę poziomą). Na 

koniec policz, ile było plusów, a ile minusów. Udanej zabawy! 

• Muzeum jest miejscem, w którym gromadzone są różne przedmioty, które 

mają wartość historyczną lub artystyczną. 

• Przedmioty, które oglądamy w muzeum – np. ubrania, dokumenty, monety – 

nazywamy eksponatami. 

• W muzeum przestawiamy eksponaty w inne miejsca. 

• Muzea w Polsce są otwarte we wszystkie dni tygodnia.  

• Istnieją różne rodzaje muzeów: muzea malarstwa, ale także np. muzea 

samochodów, zabawek czy zegarów. 

• W muzeum nie możemy zadawać pytań.  

• W muzeum powinniśmy zachowywać się cicho, aby nie przeszkadzać innym 

w zwiedzaniu.  

Środa 14.04.2021r. 

 



Po co jest teatr  – wiersz Joanny Kulmowej. Teatr to magiczne miejsce. 

Posłuchaj, jak o nim opowiada poetka w wierszu, a potem odpowiedz na 

pytania. Poproś mamę/tatę o przeczytanie albo przeczytaj sama/sam.  

  

Ta drabina to schody do nieba, 

a ta miska pod schodami to księżyc. 

Tamten miecz to zwyczajny pogrzebacz, 

a z garnków są hełmy rycerzy. 

Ale kto w te czary nie uwierzy? 

To jest teatr. 

A teatr jest po to, 

Żeby wszystko było inne niż dotąd. 

Żeby iść do domu w zamyśleniu, 

w zachwycie. 

I już zawsze w misce księżyc widzieć… 

- Co niezwykłego dzieje się w teatrze? 

- Jakie role mają do odegrania zwyczajne przedmioty? 

- Po co jest teatr? 

- Dlaczego ludzie powracający z teatru są czasami zamyśleni? 

Utwórz słowo – zabawa słowna. Posłuchaj i powiedz, jakie głoski słyszysz na 

początku wyrazów w każdym rzędzie? Jakie nowe słowa powstaną z połączenia 

tych głosek? 

• kura, igła, narty,oko (kino); 

• smok, agawa, las,ananas (sala); 

• foka, ogórek,termos, elf, lody (fotel); 

• ekierka, koło,rama, agrafka, nos (ekran); 

• balon, imię, lot, esemes, tuba (bilet). 

Jeśli potrafisz, ułóż te wyrazy z rozsypanki literowej. Litery znajdziesz 

w załączniku 3.  

Taniec części ciała – zabawa muzyczno – ruchowa. Poproś mamę/tatę o 

włączenie Twojej ulubionej muzyki i wykonuj ruchy taneczne tylko 



określonymi częściami ciała, według instrukcji rodzica, na przykład: tańczą 

tylko nogi; - głowa; - prawa ręka; - brzuszek itd.  

Zaprowadź dzieci na miejsca – zabawa z dekodowaniem. Narysuj drogę dzieci 

zgodnie z podanym kodem. Więcej plansz z innymi kodami znajdziesz 

w załączniku 2 

 źródło: przedszkouczek.pl 

 

Czwartek 15.04.2021r. 

 

Na koncercie – zabawa muzyczno – ruchowa. 

Rodzic czyta zagadki, które dzieci naśladują ruchem, gestem dźwiękiem: 

Zielone nogi, zielona „grzywa”, cóż to za konik w trawie przygrywa? (konik 

polny) 

 

Gdy nektar zbierze owad pracowity, wkrótce z niego zrobi miodek znakomity. 

(pszczoła) 

 

Sprytnie myszkuje pomiędzy trawami.  

Do norki ucieka przed drapieżnikami. (mysz polna)  

 

Nie chodzą lecz skrzeczą, nad stawem mieszkają.  

Gdy wieczór zapadnie, na głosy kumkają. (żaba)  

 

Lata nad łąką w czerwonej kapotce, a na tej kapotce czarna kropka przy kropce. 

(biedronka) 

 Nogi ma czerwone, cienkie jak patyki, a po nasze żaby przybył aż z Afryki. 

(bocian)  

Tu cytrynek tam paź królowej, wszędzie piękne i kolorowe.  

Lekko unoszą się nad łąką, gdy tylko świeci słonko.(motyl) 

  

Swobodna wypowiedź dziecka na temat:  

„Co to jest muzyka?”. Czy wiecie jak nazywają się muzyczne znaki? 



Rodzic wyjaśnia, że muzyk, patrząc na nuty , potrafi przypisać im odpowiednie 

dźwięki. Na początku zapisu nutowego jest klucz wiolinowy (demonstrujemy 

zdjęcie przypisane do tematu dnia- nuty). 

Wyjaśniamy czym jest głos, jakie są rodzaje śpiewania? Posłuży Państwu do 

tego piosenka edukacyjna 

  

https://www.youtube.com/watch?v=lkm06LZ37cI 

  

Rozmowa na temat wysłuchanej piosenki. 

-Z ilu zwrotek składa się piosenka? 

- Czy ma refren? 

- O czym jest piosenka? 

  

Ćwiczenia gimnastyczne z wykorzystaniem kubeczków po jogurtach. 

- Ćwiczenia dużych grup mięśniowych 

  

Dziecko przekłada kubeczek z ręki do ręki; z przodu, z tylu, pod kolanem, nad 

głową- w pozycji stojącej i w ruchu 

-Ćwiczenia tułowia- Rzuć i podnieś 

Dziecko stoi w małym rozkroku, kubeczek kładzie na głowie; wykonuje skłon 

głową w celu upuszczenia kubeczka na podłogę. Następnie wykonuje skłon 

tułowia z jednoczesnym podniesieniem kubeczka i umieszczeniem go ponownie 

na głowie 

- Ćwiczenia mięśni grzbietu- Turlamy kubeczek 

Dziecko w siadzie prostym, trzyma kubeczek oburącz na wyprostowanych 

nogach. Turla kubeczek po nogach jak najdalej w kierunku stóp i z powrotem, 

mając nogi proste w kolanach. 

- Skrętoskłony- Kubeczkowe obuwie 

Dziecko w siadzie rozkrocznym, trzyma kubek w prawej ręce. Wykonuje 

skrętoskłon do lewej nogi, próbuje położyć kubeczek na palcach lewej stopy. 

Prostuje się, następnie wykonuje skrętoskłon do prawej nogi i próbuje założyć 

https://www.youtube.com/watch?v=lkm06LZ37cI


kubeczek lewą ręką na prawą stopę. Podczas wykonania ćwiczenia kolana ma 

proste 

- Ćwiczenia mięśni brzucha- Zajrzyj do kubeczka 

Dziecko w leżeniu przodem, trzyma kubeczek w wyciągniętych rękach przed 

sobą. Na hasło „Zajrzyj do kubeczka” unosi ręce i głowę do góry, trzyma je 

chwilę w tej pozycji, a następnie opuszcza 

- Zabawa na czworakach- W prawo, w lewo 

Kubeczek stoi na podłodze, dziecko maszeruje na czworakach dookoła niego w 

prawą, a następnie w lewą stronę (po usłyszeniu komendy rodzica- zmiana) 

- Ćwiczenia równowagi- Jesteśmy uważni 

Dziecko w pozycji stojącej, kubeczek ma umieszczony na głowie (do góry 

dnem). Wykonuje trzy kroki marszu, potem powolny przysiad i wraca do 

pozycji wyjściowej tak, aby kubeczek nie spadł 

- Ćwiczenia stóp- Sprawne stopy 

Dziecko w pozycji stojącej, podnosi palcami stóp kubeczek i podaje sobie do 

rąk. Wykonuje siad skulny podparty, kubeczek ma pomiędzy stopami. Podnosi 

stopy z kubeczkiem do góry i powraca do pozycji wyjściowej. 

   

Obejrzyj film edukacyjny, z którego dowiesz się jakie rozróżniamy instrumenty 

muzyczne oraz na jakie grupy je dzielimy.  

 https://www.youtube.com/watch?v=jMTrWCC24mg 

 

 

Piątek 16.04.2021r. 

Moje marzenia 

Dyzio marzyciel- Julian Tuwim poproś rodzica o przeczytanie wierszyka, chyba, 

że sam już potrafisz. 

Położył się Dyzio na łące, 

Przygląda niebu błękitnemu 

I marzy... 

Jaka szkoda, że te obłoczki płynące 

Nie są z waniliowego kremu... 

https://www.youtube.com/watch?v=jMTrWCC24mg


A te różowe, że to nie lody malinowe. 

A te złociste pierzaste, że to nie stosy ciastek... 

I szkoda, że całe niebo 

Nie jest z tortu czekoladowego... 

Jaki piękny byłby wtedy świat. 

Leżałbym sobie, jak leżę, 

Na tej murawie świeżej, 

Wyciągnąłbym tylko rękę 

I jadł... i jadł... i jadł... 

Pytania: Co robił Dyzio na łące?;  

O czym marzył?;  

Co innego mogą przypominać chmury?. 

  

Słuchanie muzyki, rozmyślanie nad własnymi marzeniami, rozmowa. 

 https://www.youtube.com/watch?v=cdpkX5ubnLU 

  

  

Maluję wielki dom - słowa i muzyka K. Gowik 

   

Posłuchaj piosenki, narysuj ilustrację do piosenki zgodnie z jej treścią. 

Rodzicu sprawdź - czy wszystkie elementy wymienione w piosence znajdują się 

na rysunku? A może czegoś brakuje? 

   

https://soundcloud.com/user-956760406/12-maluj-wielki-dom-s-i-muz-k 

  

I. Maluję wielki dom. 

 Ściany ma, okna ma, dach czerwony. 

A przed domem koty dwa,  

https://www.youtube.com/watch?v=cdpkX5ubnLU
https://soundcloud.com/user-956760406/12-maluj-wielki-dom-s-i-muz-k


a w ogródku: mama i ja!  

Ref: Serduszka biją nam jak żywe:  

puk, puk, puk, puk. 

Mój dom po prostu jest prawdziwy,  

bezpiecznie jest tu.  

II. Nad domem słońce lśni,  

ptaki dwa lecą gdzieś nad chmurami. 

 Tata z bratem w piłkę gra,  

a w ogródku: mama i ja! 

Ref: Serduszka biją...  

III. Za domem rośnie las, 

 pośród drzew idzie jeż i sarenka.  

Babcia koszyków grzybów ma,  

a w ogródku: mama i ja! 

Ref: Serduszka biją...  

IV. Już dom gotowy mam!  

Taki dom, duży dom dla rodzinki. 

 Dziadek jeszcze niesie psa,  

a w ogródku: mama i ja!  

Ref: Serduszka biją... 

 Już gram!- gra ruchowa. Rodzic włącza muzykę  dziecko maszeruje lub biega 

po mieszkaniu podczas przerwy w muzyce rodzic mówi nazwę instrumentu  

(podczas wywoływania nazwy instrumentu dzieci wykonują ruchy imitujące 

grę). 

Co nam w duszy gra?  -„Pląsy muzyczne”- zabawa relaksacyjna- masażyk. 

Dzieci siedzą z rodzicami, wykonują masaż pleców osoby siedzącej przed sobą 

zgodnie ze słowami i ruchami : 

Idą słonie – na plecach kładziemy na przemian całe dłonie;   

Idą konie – dotykamy piąstkami;  

Idą panieneczki na szpileczkach – dotykamy palcami wskazującymi; 



Świeci słonko – zataczamy dłońmi kółka; 

Płynie rzeczka – rysujemy linię;  

Pada deszczyk – dotykamy wszystkimi palcami;  

Czujesz dreszczyk? – łaskoczemy. 

 

Rysowanie  - malowanie przy muzyce 

 Rodzic zaprasza do zabawy ruchowej, dziecko wykonuje to, co im podpowiada 

muzyka: 

1. płynna – dziecko maluje w powietrzu fale,  łuki;  

2. staccato – dziecko rysuje kropki, koła;  

3. szybka – dziecko rysuje zygzaki, biegać. 

Zabawę należy powtórzyć kilkukrotnie. Następnie Rodzic zaprasza dziecko do 

malowania muzyki. Dziecko wykonuje prace przy stoliku, używając pasteli. 

Słucha tej samej muzyki. Podczas muzyki   

płynnej maluje fale, łuki;  

staccato – kropki, koła;  

szybkiej – zygzaki, mazaje.  

Za każdym razem zmienia dziecko kolor. Podziwiają efekty plastyczne i próbują 

nadać tytuł swoim pracom. 

  

Podziwiają efekty plastyczne i próbują nadać tytuł swoim pracom. 

https://www.youtube.com/watch?v=5XGGTXR6q3w 

https://www.youtube.com/watch?v=yCy5e3He6Bw&list=PLjSuyMSxxASjNv7

044nZtO4kfGjsOp_K4 

 Jan Sebastian Bach 

https://www.youtube.com/watch?v=53lc7pP1SY4 

4.Wysłuchanie piosenki o gamie 

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

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

 

  

Miłej zabawy. Wasze panie!!! 

https://www.youtube.com/watch?v=5XGGTXR6q3w
https://www.youtube.com/watch?v=yCy5e3He6Bw&list=PLjSuyMSxxASjNv7044nZtO4kfGjsOp_K4
https://www.youtube.com/watch?v=yCy5e3He6Bw&list=PLjSuyMSxxASjNv7044nZtO4kfGjsOp_K4
https://www.youtube.com/watch?v=53lc7pP1SY4
https://www.youtube.com/watch?v=acLiPWPrPiE
https://www.youtube.com/watch?v=IknItCPeaBk

