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 Temat: rytmy- traktowane jako sposób rozwijania umiejętności skupienia   

uwagi na prawidłowościach i korzystania z niej w różnych sytuacjach. Jest to ważne przy  

nabywaniu umiejętności liczenia oraz dla zrozumienia sensu mierzenia. Rytm jest obecny w 

wielu formach aktywności człowieka. Język, którym się posługujemy ma określony rytm i 

melodię. Matematyka także wypełniona jest rytmami. Liczenie wywodzi się z rytmów 

wskazywania obiektów. Warto zatem zająć się kształtowaniem dziecięcej zdolności do 

dostrzegania regularności rytmicznych. Łatwiej będzie dziecku zrozumieć świat, w którym 

żyje. Swoje działania rozpoczynamy od układania prostych i krótkich ciągów 

powtarzalnych układów, by zakończyć na tych nieco bardziej skomplikowanych.    

Przykłady zabaw:   

• ZABAWY W ECHO   

Cel: dostrzeganie rytmu i układanie go.   

Rodzice powtarzają słowa lub krótkie wierszyki z uwzględnieniem podanego rytmu, tempa, 

dynamiki, intonacji itp.    

• KOLOROWE KORALIKI   



Cel: wychwytywanie powtarzających się układów rytmicznych i kontynuowania rytmów w 

sytuacjach zadaniowych.   

Mama lub tata przygotowuje koraliki w różnych kolorach lub kształtach. Układa przed 

dzieckiem wzór, np. O - ⌂ - O - ⌂ …..dziecko układa w takiej samej kolejności głośno 

określając kolor lub kształt koralika, np. koło- domek- koło- domek. Utrudniając zadanie 

dokładamy jeszcze inny kolor lub kształt koralika .Możemy do tej czynności użyć innych 

materiałów znajdujących się w domu.   

Popołudniowa zabawa  
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Witajcie !  

Na dzisiejsze popołudnie mam dla Was propozycję zabawy przy piosence  pt.:„Głowa , ramiona ,kolana 

,pięty”(youtube BZYK.TV) oraz zabawę „Kołyszmy się”wg metody W.Scherborne.  

1.Najpierw wskaż ręką swoją głowę, ramiona, kolana i pięty.  

 Najpierw rób to powoli a potem coraz szybciej .  

Włączcie tę piosenkę na youtube i bawcie się razem z Rodzicami.  

TEKST PIOSENKI   

Głowa, ramiona ,kolana ,pięty, kolana, pięty kolana, pięty  

Głowa, ramiona, kolana, pięty , oczy, uszy, usta, nos.  

2.Teraz usiądźcie wygodnie na dywanie.  



Rodzic siada w lekkim rozkroku a dziecko siada przed nim , przytulając się plecami do niego.  

Wspólnie wykonują ruchy, o których mowa  wierszyku:  

Rodzic spokojnym ,rytmicznym głosem recytuje słowa wiersza i kołysze się wspólnie z dzieckiem.  

                 Na prawo, na lewo się kołyszemy  

                 Na  prawo, na lewo kołyszmy się.  

Do przodu,do tyłu się kołyszemy  

Do przodu, do tyłu kołyszmy się.                   

Do góry i na dół się kołyszemy  

                  Do góry i na dół kołyszmy się.  

Zabawę można powtarzać kilkakrotnie jednocześnie zamieniając się miejscami.  

  

   

Proponuję kartę pracy dla utrwalenia wiadomości.   



   

   


