
11.05.2020r. 

Temat: „Co to jest muzyka i kto ją tworzy? ” –opowiadanie Agnieszki 

Frączek pt. „Koncert”. 

 W środę z samego rana do przedszkola przyjechali muzycy. I przywieźli ze sobą przeróżne 

instrumenty – jedne wielkie, inne malutkie, a wszystkie błyszczące i rozśpiewane. Dzieci 

przyglądały się im z ogromnym zainteresowaniem. Pan dyrygent, do którego wszyscy zwracali 

się „maestro”, opowiadał po kolei o każdym z instrumentów, a muzycy wydobywali z nich 

czarodziejskie dźwięki. Mnóstwo przy tym było niespodzianek! Najpierw się okazało, że ta 

trąba, pozwijana jak ślimak w muszelce, to wcale nie trąba, ale waltornia, a ta druga, długa 

jak wąż, to… to puzon! – Niemożliwe – nie chciał wierzyć Staś. – Jak to puzon? Przecież 

puzon powinien być długi i pyzaty, a ten jest długi i chudy! Po trąbach nie–trąbach przyszła 

kolei na klarnet, skrzypce (które wcale nie skrzypią). A wreszcie na basetlę, która w ogóle nie 

jest podobna do basseta. I bałałajkę, która niestety nie ma nic wspólnego z bajką… Ale nie 

szkodzi – to spotkanie i tak było ciekawsze od najciekawszej bajki. A po południu dzieci 

postanowiły dać własny koncert. 

 



 

                    WALTORNIA                                                                                   PUZON 

 Po wysłuchaniu opowiadania dziecko odpowiada na pytania: 

 - Jak nazywała się osoba, która dowodziła całym koncertem?  

- Jakie instrumenty były wymienione w opowiadaniu? 

 - Do czego chłopiec porównywał waltornię?  

 - Czy są jakieś instrumenty, które Tobie też coś przypominają? 

 

 • „Orkiestra” – swobodne wypowiedzi dziecka na podstawie własnych doświadczeń. 

 Rodzic zadaje pytania: - Co postanowiły dzieci na koniec opowiadania wysłuchanego na początku 

zajęć? 

 - Czym jest orkiestra?  

- Kto gra w orkiestrze? 

 - Kto oprócz muzyków jest potrzebny w orkiestrze? 

Wysłuchanie dwóch różnych orkiestr. Wyszukiwanie podobieństw i różnic między nimi. 

 ✓ Młodzieżowa Orkiestra Dęta Tłuszcz - Frozen (Kraina Lodu) https://youtu.be/6Ag_Q5ByJUg 

 ✓ Polska Wirtualna Orkiestra Dęta | „Taniec Eleny” Michała Lorenca z serii BOD 

https://youtu.be/kJv6H_4MhoY  

• „Przedszkolna orkiestra” – By zagrać z prawdziwą orkiestrą, nie trzeba być żadnym maestro, 

wystarczy fantazji ćwierć deka. Słuchacze już biegną z daleka! Bo Antek w parapet uderza i rocka grać 

na nim zamierza. Jaś stuka zażarcie w żeberka, aż grzejnik wywija oberka, Staś biurko przerobił na 

bęben i bębni w nie, nucąc kolędę, a Krzysiek na nerwach gra tryle… Przedszkolna orkiestra. I tyle. 

• „Jestem muzykantem” – zabawa tradycyjna. Śpiewanie piosenki. 

 https://youtu.be/QrQ92XEUXmA 10 

https://youtu.be/6Ag_Q5ByJUg
https://youtu.be/kJv6H_4MhoY
https://youtu.be/QrQ92XEUXmA%2010


Partytura - wprowadzenie nowego pojęcia. 

 Partytura – to szczegółowy zapis nutowy wszystkich partii głosów dla dyrygenta. 

 • „Trema” – rozmowa. Rodzic rozmawia z dzieckiem, zadaje mu pytania:  

- Co to jest trema? 

 - Jakie to uczucie? 

 - Kiedy można odczuwać tremę? 

 - Co się z tobą dzieje gdy czujesz tremę? 

 - Czy kiedyś odczuwałeś tremę? 

 - W jakiej to było sytuacji? 

 - Czy tremę można przezwyciężyć?  

- Kiedy to uczucie mija? 

 • Namaluj farbami obrazek do wybranej przez siebie muzyki klasyczniej. 

 

Zabawa popołudniowa 

                                                                 Hymn Krainy Muzyki 

sł i muz. Aleksandra Chmielewska i Karolina Szczerbakowska-Biniszewska 

 

Gdy w przedszkolu gra muzyka – tańcujemy wkoło. (obrót z rękoma na biodrach) 

Nie ma ciszy, nie ma nudy – bardzo jest wesoło! (kręcenie palcem wskazującym) 

Ref.: I każdy z nas dobrze wie, Kraina Muzyki wspaniała jest! (wskazujemy na rodzica) 

Szybkie, skoczne pioseneczki – wszyscy uwielbiamy, (szybki bieg w miejscu) 

A przy wolnych – jak żółwiki wolno się ruszamy. (powoli kroczymy) 

Ref.: I każdy z nas dobrze wie, Kraina Muzyki wspaniała jest! (wskazujemy na rodzica) 

Trąbka, flecik i fortepian – grają dziś od rana: (naśladujemy gr na trąbce, flecie, fortepianie) 

Trutu tu tu, fiju, fiju, bum, bum, na, na, na 

. I każdy z nas dobrze wie, Kraina Muzyki wspaniała jest! 

Lecz żeby na instrumentach grać, 

Trzeba się na muzyce znać, Rozumieć cały nutowy świat. 

Ty rozumiesz? On rozumie? Bo ja tak! 

Wszystkie te muzyczne sprawy – to nie tajemnica, 

Dzięki naszej ulubionej – Pani Muzyce! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VLL1V7SQdJU 

 

 

Miłej zabawy! 

https://www.youtube.com/watch?v=VLL1V7SQdJU


12.05.2020r. 

Temat: „Kolorowe nutki”- malowanie farbami  muzyki F. Chopina 

Zadanie 1  

Zapraszamy na rozgrzewkę z zumbą. 

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

Zadanie 2 

Zapraszamy do zabawy w komponowanie muzyki, dziecko otrzymuje pięciolinię i 
zestaw 6 nutek ( nakrętek). Rodzicu przeczytaj wiersz, a zadaniem dziecka  jest 
umieszczanie nutek zgodnie z jego treścią. Wydrukujcie pięciolinię lub narysujcie 

“Skaczące nutki” A. Bober 
Pierwsza nutka, na pierwszej linii się ustawiła. 
Druga nutka, na drugą linię wskoczyła. 
Trzecia nutka, na trzeciej linii usiadła, 
Czwarta nutka, na czwartą linie się wkradła. 
Piąta nutka, na piąta linię się wspięła, 
A szósta nutka nad liniami zasnęła. 

Klucz wiolinowy (pobierz)  

https://images.app.goo.gl/9yMGarCtgcKuWLwx7 

 

Zadanie 3 

Czy macie w domu jakieś pudełka ? niepotrzebne ? zapytajcie rodziców. Jeśli tak do 
zapraszamy do malowania farbami , kredkami na nich. Ale podczas malowania, 

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


włączamy muzykę , słynnego muzyka F.Chopina . Spróbujcie na chwilkę zamienić 
farby w skaczące nutki , które nastroje różne mają . 

 https://www.youtube.com/watch?v=8gDHneKX_1A 

 

Zabawa popołudniowa 

,,Pląsy muzyczne” zabawa relaksacyjna (masażyk) 

Dziecko siedzi za rodzicem, wykonuje masaż pleców zgodnie ze słowami i ruchami. Później 

następuje zamiana. 

 

Idą słonie, (na plecach kładziemy całe dłonie) 

potem konie, (na plecach kładziemy piąstki) 

panieneczki na szpileczkach. (palce wskazujące z gryzącymi pieseczkami-szczypanie) 

Świeci słonko, (zataczamy dłońmi kółka) 

płynie rzeczka, (rysujemy linię) 

pada deszczyk (uderzamy w plecy wszystkimi palcami) 

Czujesz dreszczyk? (łaskotanie) 

 

 

Jaki to gatunek? 
 

Wyjaśniamy dziecku, że  muzyka dzieli się na gatunki muzyczne, z których to, każdy gatunek 

ma swój wyrazisty i niepowtarzalny styl. Przygotowujemy sobie po kilka rodzajów piosenek z 

danego gatunku. Gatunki najbardziej charakterystyczne, z których rozpoznaniem dzieci nie 

będą miały problemu. 

 

https://youtu.be/RgKAFK5djSk  
https://youtu.be/8WYHDfJDPDc 

 

https://youtu.be/Mb1ZvUDvLDY 

 

HIP HOP 

 

                                                 https://youtu.be/kJQP7kiw5Fk 

 

https://youtu.be/NUsoVlDFqZg 

 

https://youtu.be/CQR4gu_FR_Y 

 

Muzyka latynoamerykańska 

 

https://youtu.be/uAmyfJn8JiM 

 

 https://youtu.be/07-3grCQ8EU 

 

Muzyka ludowa 

 

https://youtu.be/4Tr0otuiQuU 

https://www.youtube.com/watch?v=8gDHneKX_1A
https://youtu.be/RgKAFK5djSk
https://youtu.be/8WYHDfJDPDc
https://youtu.be/Mb1ZvUDvLDY
https://youtu.be/kJQP7kiw5Fk
https://youtu.be/NUsoVlDFqZg
https://youtu.be/CQR4gu_FR_Y
https://youtu.be/uAmyfJn8JiM
https://youtu.be/07-3grCQ8EU
https://youtu.be/4Tr0otuiQuU


13.05.2020r. 

Temat: „ Tańczące motyle” – utrwalanie umiejętności liczenia i znajomości 

kolorów. 

 

1. Oglądanie filmiku ,,Jak rodzi się motylek” 

 

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

 

 2. Słuchanie opowiadania o kolorowych motylkach  

 

Rodzic czyta opowiadanie o motylach, które pojawiły się nad łąką. Dziecko 

uważnie słucha i umieszcza na dywanie lub stole sylwety motyli (albo klocki) w 

odpowiednich kolorach. Oto opowiadanie: 

 

Na łące budziło się życie. Zakwitało coraz więcej kwiatów, zwierzęta opuszczały 

zimowe kryjówki i cieszyły się promieniami słońca. Powróciły ptaki. Nad 

kwiatami fruwały małe owady. Stokrotkę, która wyciągnęła kwiat do słońca, 

najpierw odwiedził żółty motyl zwany cytrynkiem (dziecko umieszcza na dywanie 

sylwetę żółtego motyla). Potem przyleciał piękny niebieski motyl z rodziny 

modraszków (obok żółtej sylwety motyla dziecko umieszcza niebieską). Usiadł 

na stokrotce, skosztował nektaru i odfrunął. Kolejnym gościem był biały motyl z 

ciemnymi plamkami - to bielinek kapustnik, zwany tak z powodu jego częstego 

odwiedzania zagonów kapusty, na której chętnie składa jajeczka. (dziecko 

umieszcza białą sylwetę motyla na dywanie). Gdy dzień się powoli kończył, 

pojawił się jeszcze jeden motyl - pomarańczowy - o dziwnej nazwie czerwończyk 

dukacik (dziecko umieszcza na dywanie sylwetę pomarańczowego motyla). 

  

          
 

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


 
 

 
3. Ćwiczenia w liczeniu oraz utrwalenie nazw kolorów. 

Rodzic prosi dziecko, aby ułożyło motylki obok siebie i policzyło je. Następnie 



możemy poprosić dziecko, aby określiło w jakim kolorze jest pierwszy, drugi, 

trzeci i czwarty motylek, piąty, szósty motylek. 

 

4. Zabawa ruchowa ,,Fruwające motyle” 

Dziecko i dorosły chwytają w ręce sylwety motylków i ,,fruwają” po łące 

(pokoju), szukając kwiatków (rozłożonych na podłodze gazet), przysiadają na 

nich, po czym znów ,,fruwają”. 

Jeżeli macie ochotę możecie w wolnej chwili narysować lub namalować 

motylka. Może zainspirują Was motylki przedstawione na zdjęciach  (przy 

okazji spróbujcie wspólnie z dorosłymi odszukać wśród zdjęć motylki, które 

występowały w opowiadaniu). Możecie też wysłuchać piosenki ,,Przyjaciel 

motyl”. Link do piosenki poniżej: 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=s9w_JhLGNpA 

 

 

Zabawa popołudniowa 

 

  
Zgadnij co to? 

Rodzic przedstawia dziecku ilustracje związane z muzyką. Dziecko zgaduje. 

 

dyrygent 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=s9w_JhLGNpA


 

 

orkiestra 

 

 

 

 

partytura 
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14.05.2020r. 

Temat: „W krainie muzyki – poznajemy instrumenty muzyczne”. 

 

• „Jaki to instrument?” – rozpoznawanie instrumentów po odgłosach. Dziecko zamyka 

oczy, a rodzic włącza niżej zamieszczony link). Dziecko próbuje podać nazwy instrumentów 

na podstawie wydawanych przez nie dźwięków. 

 https://youtu.be/g6oQHc6zPcY  

• „Dawne instrumenty” – Rodzic opowiada dziecku, że jednym z pierwszych instrumentów, 

jakich używał człowiek, było jego własne ciało – klaskał, tupał, wydawał różne okrzyki. 

Następnie wykorzystywano przedmioty codziennego użytku, tworząc z nich proste 

instrumenty, np. grzechotki, bębny. Oglądanie ilustracji dawnych instrumentów.  

 

• „Instrumenty wokół nas” – zabawa muzyczna, wydobywanie muzyki z przedmiotów 

codziennego użytku. Zadaniem dziecka jest poszukanie i wybranie jakiegoś przedmiotu z 

domu, który wydaje interesujący dźwięk.  

• „Mój pradawny instrument” – zajęcia techniczno-plastyczne z wykorzystaniem 

papierowych talerzy i makaronu. Rodzic wycina środki papierowych talerzy tak, by zostały 

jedynie obręcze. Zadaniem dziecka jest oklejenie kolorowym papierem obręczy a następnie 

przywiązanie makaronu (rurki) do żyłek / sznurków i do obręczy. W ten sposób powstała 

jedna z afrykańskich ozdób, a jednocześnie instrument. Gdy dziecko porusza instrumentem, 

rurki makaronu uderzają jedna o drugą i grzechoczą. 

• „Czego brakuje?” – zabawa ćwicząca pamięć (dowolne przedmioty domowe wydające 

ciekawe dźwięki) Rodzic kładzie na środku przedmioty, następnie kolejno od prawej do lewej 

wskazuje i nazywa je, a dziecko powtarza ich nazwę i zapamiętuje położenie. Dziecko się 

odwraca, a rodzic chowa jeden przedmiot. Zadaniem dziecka jest powiedzieć czego brakuje.  

• „Jakie znasz instrumenty?” – prezentacja instrumentów. Oglądanie ilustracji.  

 

https://youtu.be/g6oQHc6zPcY


 

Rodzic  opisuje wybrany instrument, a dziecko odgaduje, co to jest. . Potem następuje 

zamiana.  

• „Czasem słońce czasem deszcz” – opowiadanie Pani Muzyki K. Szczerbakowska-

Biniszewska   

Rodzic czyta dziecku tekst:  

Dawno, dawno temu w Krainie Muzyki żyli szczęśliwi mieszkańcy. Codziennie świeciło 

słońce, wszędzie rosły nutki, a każdy mieszkaniec krainy grał na instrumencie, śpiewał i 

tańczył. Nawet psy zamiast szczekać gwizdały. Wszystkim żyło się miło, więc w Krainie 

Muzyki brzmiały same wesołe melodie. Do czasu! Pewnego dnia do wesołej Krainy przybyła 

smutna wróżka Kropelka. Pozazdrościła mieszkańcom szczęścia i wesołości, zrzuciła na całą 

krainę deszcz. Padał wiele dni i nocy, przez co nutki nie rosły już tak szybko, a mieszkańcy 

byli bardzo smutni. Zaczęli też grać smutne melodie. Na szczęście o smutnym losie muzyków 

usłyszała dobra wróżka – Pani Muzyka. Swoimi wesołymi czarami złagodziła smutne zaklęcie 

wróżki Kropelki. Od tej pory w Krainie Muzyki czasem świeci słońce, a czasem pada deszcz. 

Po przeczytaniu tekstu rodzic zadaje dziecku pytania: 

 - Jak nazywa się miejsce, o którym czytałam? 

 - Dlaczego jej mieszkańcy na początku byli bardzo szczęśliwi? 

-  Kto odwiedził Krainę Muzyki? 

-  Jak dziś jest w Krainie Muzyki? 

• „Ile razy zagram?” – Rodzic gra na wybranym przedmiocie (np. pokrywki, łyżki) daną 

ilość razy. Dziecko przelicza dźwięki i układa przed sobą tyle patyczków lub kamyczków, ile 

dźwięków usłyszało . 

 • „Gatunki muzyczne” –rap, disco, rocka, jazzu itp. Rodzic włącza dziecku swoje ulubione 

utwory z wybranych gatunków muzycznych. 



 • „Taneczne rytmy disco” – wymyślanie układu tanecznego. Rodzic wyjaśnia, że disco to 

muzyka taneczna. Zadaniem dziecka jest wymyślenie układu tanecznego do wybranej przez 

siebie piosenki.  

 • „Gitara” – praca techniczna. Wykonanie gitary z pudełka po chusteczkach higienicznych. 

 

 

Zabawa popołudniowa 

Skąd pochodzi dźwięk? 

 

Rozpoznawanie instrumentów po odgłosach. Dziecko zamyka oczy, a rodzic włącza dźwięki 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PGYY4HyBlwY      róg 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OUMAFezdk_w  skrzypce 
 

https://www.youtube.com/watch?v=JTqH7UaaUEU  trąbka 
 

https://www.youtube.com/watch?v=1-w9vtSrTZM  puzon 
 

https://www.youtube.com/watch?v=6rMuSimSIzw  saksofon 
 

https://www.youtube.com/watch?v=JO7i8kB4wyU  marakasy 
 

https://www.youtube.com/watch?v=NhBPYdNwI4I  trójkąt 
 

https://www.youtube.com/watch?v=nC12rCRpOwA  bębenek14.05.2020r. 

Temat: „W krainie muzyki – poznajemy instrumenty muzyczne”. 

 

• „Jaki to instrument?” – rozpoznawanie instrumentów po odgłosach. Dziecko zamyka oczy, a 

rodzic włącza niżej zamieszczony link). Dziecko próbuje podać nazwy instrumentów na 

podstawie wydawanych przez nie dźwięków. 

 https://youtu.be/g6oQHc6zPcY  

https://www.youtube.com/watch?v=PGYY4HyBlwY
https://www.youtube.com/watch?v=OUMAFezdk_w
https://www.youtube.com/watch?v=JTqH7UaaUEU
https://www.youtube.com/watch?v=1-w9vtSrTZM
https://www.youtube.com/watch?v=6rMuSimSIzw
https://www.youtube.com/watch?v=JO7i8kB4wyU
https://www.youtube.com/watch?v=NhBPYdNwI4I
https://www.youtube.com/watch?v=nC12rCRpOwA
https://youtu.be/g6oQHc6zPcY


• „Dawne instrumenty” – Rodzic opowiada dziecku, że jednym z pierwszych instrumentów, 

jakich używał człowiek, było jego własne ciało – klaskał, tupał, wydawał różne okrzyki. 

Następnie wykorzystywano przedmioty codziennego użytku, tworząc z nich proste 

instrumenty, np. grzechotki, bębny. Oglądanie ilustracji dawnych instrumentów.  

 

• „Instrumenty wokół nas” – zabawa muzyczna, wydobywanie muzyki z przedmiotów 

codziennego użytku. Zadaniem dziecka jest poszukanie i wybranie jakiegoś przedmiotu z 

domu, który wydaje interesujący dźwięk.  

• „Mój pradawny instrument” – zajęcia techniczno-plastyczne z wykorzystaniem papierowych 

talerzy i makaronu. Rodzic wycina środki papierowych talerzy tak, by zostały jedynie 

obręcze. Zadaniem dziecka jest oklejenie kolorowym papierem obręczy a następnie 

przywiązanie makaronu (rurki) do żyłek / sznurków i do obręczy. W ten sposób powstała 

jedna z afrykańskich ozdób, a jednocześnie instrument. Gdy dziecko porusza instrumentem, 

rurki makaronu uderzają jedna o drugą i grzechoczą. 

• „Czego brakuje?” – zabawa ćwicząca pamięć (dowolne przedmioty domowe wydające 

ciekawe dźwięki) Rodzic kładzie na środku przedmioty, następnie kolejno od prawej do lewej 

wskazuje i nazywa je, a dziecko powtarza ich nazwę i zapamiętuje położenie. Dziecko się 

odwraca, a rodzic chowa jeden przedmiot. Zadaniem dziecka jest powiedzieć czego brakuje.  

• „Jakie znasz instrumenty?” – prezentacja instrumentów. Oglądanie ilustracji.  

 



 

Rodzic  opisuje wybrany instrument, a dziecko odgaduje, co to jest. . Potem następuje 

zamiana.  

• „Czasem słońce czasem deszcz” – opowiadanie Pani Muzyki K. Szczerbakowska-

Biniszewska   

Rodzic czyta dzieciom tekst:  

Dawno, dawno temu w Krainie Muzyki żyli szczęśliwi mieszkańcy. Codziennie świeciło 

słońce, wszędzie rosły nutki, a każdy mieszkaniec krainy grał na instrumencie, śpiewał i 

tańczył. Nawet psy zamiast szczekać gwizdały. Wszystkim żyło się miło, więc w Krainie 

Muzyki brzmiały same wesołe melodie. Do czasu! Pewnego dnia do wesołej Krainy przybyła 

smutna wróżka Kropelka. Pozazdrościła mieszkańcom szczęścia i wesołości, zrzuciła na całą 

krainę deszcz. Padał wiele dni i nocy, przez co nutki nie rosły już tak szybko, a mieszkańcy 

byli bardzo smutni. Zaczęli też grać smutne melodie. Na szczęście o smutnym losie muzyków 

usłyszała dobra wróżka – Pani Muzyka. Swoimi wesołymi czarami złagodziła smutne zaklęcie 

wróżki Kropelki. Od tej pory w Krainie Muzyki czasem świeci słońce, a czasem pada deszcz. 

Po przeczytaniu tekstu rodzic zadaje dziecku pytania: 

 - Jak nazywa się miejsce, o którym czytałam? 

 - Dlaczego jej mieszkańcy na początku byli bardzo szczęśliwi? 

-  Kto odwiedził Krainę Muzyki? 

-  Jak dziś jest w Krainie Muzyki? 

• „Ile razy zagram?” – Rodzic gra na wybranym przedmiocie (np. pokrywki, łyżki) daną ilość 

razy. Dziecko przelicza dźwięki i układa przed sobą tyle patyczków lub kamyczków, ile 

dźwięków usłyszało . 

 • „Gatunki muzyczne” –rap, disco, rocka, jazzu itp. Rodzic włącza dziecku swoje ulubione 

utwory z wybranych gatunków muzycznych. 



 • „Taneczne rytmy disco” – wymyślanie układu tanecznego. Rodzic wyjaśnia, że disco to 

muzyka taneczna. Zadaniem dziecka jest wymyślenie układu tanecznego do wybranej przez 

siebie piosenki.  

 • „Gitara” – praca techniczna. Wykonanie gitary z pudełka po chusteczkach higienicznych. 

 

 

Zabawa popołudniowa 

Skąd pochodzi dźwięk? 

 

Rozpoznawanie instrumentów po odgłosach. Dziecko zamyka oczy, a rodzic włącza dzwięki 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PGYY4HyBlwY      róg 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OUMAFezdk_w  skrzypce 
 

https://www.youtube.com/watch?v=JTqH7UaaUEU  trąbka 
 

https://www.youtube.com/watch?v=1-w9vtSrTZM  puzon 
 

https://www.youtube.com/watch?v=6rMuSimSIzw  saksofon 
 

https://www.youtube.com/watch?v=JO7i8kB4wyU  marakasy 
 

https://www.youtube.com/watch?v=NhBPYdNwI4I  trójkąt 
 

https://www.youtube.com/watch?v=nC12rCRpOwA  bębenek 
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https://www.youtube.com/watch?v=OUMAFezdk_w
https://www.youtube.com/watch?v=JTqH7UaaUEU
https://www.youtube.com/watch?v=1-w9vtSrTZM
https://www.youtube.com/watch?v=6rMuSimSIzw
https://www.youtube.com/watch?v=JO7i8kB4wyU
https://www.youtube.com/watch?v=NhBPYdNwI4I
https://www.youtube.com/watch?v=nC12rCRpOwA


15.05.2020r.  

Temat: ,,Kolorowa gimnastyka” – zestaw ćwiczeń z wykorzystaniem przedmiotów 

domowych. 

 

Małgorzata Kosik DJ MIKI ,,Ręce do góry” 

Ręce do góry hopsa są. 

Teraz kucnij i złap psa. 

Ręka prawa, ręka lewa. 

I już latasz tak jak mewa 

Hop do przodu klaśnij raz. 

Teraz w dół, a w górę dwa. 

Noga prawa noga lewa 

Kręcisz nogą, tak jak trzeba. 

Lewo raz w prawą dwa 

Skacz na nodze tak jak ja. 

Obrót w lewo klaśnij raz 

Zatańczymy jeszcze raz 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OmAZquWgp9A&list=PLeAXf0wm-GUndYcvZ5Y3DkL93-n4m-

0Ix&index=8  

 

 

 Rodzic przygotowuje dla dziecka pasek lub krawat, gąbkę i piłkę. Dziecko siedzi na dywanie. 

 

• Ćwiczenia rozciągające – dziecko trzyma pasek przed sobą wykonuje skłony, trzymanie paska nad 

głową skręty w prawo i lewo, kołysanie się w prawo i lewo, 

 

• Ćwiczenie wyprostne – wzmacniające mięśnie grzbietu – dziecko siada w siadzie klęcznym, 

podnosi pasek w górę, skłania się w przód sięgając jak najdalej, 

a następnie przechodzą do siadu. 

• „Przeplataniec z gąbkami”- Dziecko przekłada gąbkę  pod kolanem. Leżenie na plecach, 

przekładanie  gąbki pod plecami i nad brzuchem. 

• Ćwiczenia stóp: 

 

Dziecko stawia stopę na gąbce. Na dany sygnał podnosi gąbkę palcami stopy. Ćwiczenie wykonuje raz 

jedną, raz drugą stopą. 

- Siad prosty podparty, gąbka leży przy lewej stopie; dziecko chwyta ją palcami prawej stopy i przekłada ją 

kilka razy przez lewą nogę. Następnie ćwiczenie wykonuje drugą nogą. 

•  

• Rzucanie gąbką do celu. Dziecko rzuca gąbką do dużego pojemnika. 

 Ćwiczenia w parze z rodzicem z wykorzystaniem piłki: 

https://www.youtube.com/watch?v=OmAZquWgp9A&list=PLeAXf0wm-GUndYcvZ5Y3DkL93-n4m-0Ix&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=OmAZquWgp9A&list=PLeAXf0wm-GUndYcvZ5Y3DkL93-n4m-0Ix&index=8


• Dziecko siedzi na dywanie w siadzie rozkrocznym i toczy piłkę w kierunku rodzica. 

• Zabawa z piłką przy muzyce: 

• Dziecko w parze z rodzicem w rytm muzyki wykonuje polecenia, które rodzic podaje w 

trakcie pauzy w muzyce: 

• - trzymanie  piłki dłońmi, 

• - trzymanie  piłki brzuchami, 

• - trzymanie  piłki czołami, 

• https://www.youtube.com/watch?v=OZTYeTEZ2wA 

• https://www.youtube.com/watch?v=mO03jLcA2XM 

• https://www.youtube.com/watch?v=ozI7YcVASgo 

• Po zakończonej zabawie dziecko odrzuca piłkę do rodzica. 

•  

• Relaks – dziecko kładzie się na podłodze i przy spokojnej muzyce z cyklu „Muzyka 

relaksacyjna” wykonuje głębokie wdechy nosem oraz wydechy ustami. 

•  

• https://www.youtube.com/watch?v=jbvF7DxCo94 

• https://www.youtube.com/watch?v=_-m3YhxJ8U0 

• https://www.youtube.com/watch?v=LZXJf_r9Qyk 

•  

•  

•  

• Zabawa popołudniowa 

•  

• ,,Pląsy muzyczne” zabawa relaksacyjna (masażyk) 

• Dziecko siedzi za rodzicem, wykonuje masaż pleców zgodnie ze słowami i 

ruchami. Później następuje zamiana. 

•  

• Idą słonie, (na plecach kładziemy całe dłonie) 

• potem konie, (na plecach kładziemy piąstki) 

• panieneczki na szpileczkach. (delikatne naprzemienne uderzanie palcami 

wskazującymi) z gryzącymi pieseczkami (szczypanie) 

• Świeci słonko, (zataczamy dłońmi kółka) 

• płynie rzeczka, (rysujemy linię) 

• pada deszczyk (uderzamy w plecy wszystkimi palcami) 

• Czujesz dreszczyk? (łaskotanie) 
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