
6,8,9 kwietnia (wt.czw.pt.) 2021r.  

 

Propozycje dla młodszych dzieci (gr.I, II, III, VI, XI): 

WIEJSKIE ODGŁOSY 

 

1. Muzyczna rozgrzewka.   

Naśladujemy ruchy podane w piosence. Jeśli jest więcej osób, to stajemy w 

kole. W środku znajduje się jedna osoba. Zabawę powtarzamy dowolną 

ilość razy. Przy powtórce piosenki następuje zmiana osoby. 

 

 
Fot. https://comps.canstockphoto.pl/ruch-ilustracja-dzieci-wektor-rysunek_csp46066692.jpg  

 

Rób dokładnie to, co ja:          

Skacz do góry hopsasa 

Dookoła obróć się,  

klaśnij głośno w dłonie swe. 

 

Tupnij nogą tup, tup, tup 

Śmieszna minę do mnie zrób 

I swą buzię pokaż mi 

Teraz wchodzisz ty. 

 

Całość piosenki tutaj: 

https://www.youtube.com/watch?v=JS1VXZn-cgk  

https://comps.canstockphoto.pl/ruch-ilustracja-dzieci-wektor-rysunek_csp46066692.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=JS1VXZn-cgk


 
Fot. https://static.wixstatic.com/media/ab2d3b_65568c808c8c4108af1eacb347b3ea1d.png  

 

 

2. Ćwiczenie oddechowe „Zbieramy dmuchawce”.  

Zmieniając ręce z dmuchawcem robimy kolejno: wdech-,,wąchamy” i wydech- 

„dmuchamy”. 

 

3.   Zabawa ,,Gąski”. 

Dzieci ustawione są gęsiego jedno za drugim. Gdy melodia 

akompaniamentu grana jest cicho, wówczas dzieci- gąski idą do przodu na 

paluszkach. Gdy melodia grana jest głośno, wówczas gąski klaszczą w 

dłonie. 

 

Za przykład może posłużyć link (patrz pkt. 2 i 3):  

https://www.youtube.com/watch?v=DkzUTEfc-zc  

 
 

4. Piosenka ,, Dziwne rozmowy”. 

Słuchamy i staramy się zapamiętać treść piosenki naśladując odpowiednio 

odgłosy wydawane przez poszczególne zwierzęta. 

 

W chlewiku mieszka świnka, i trąca ryjkiem drzwi. 

Gdy niosę jej jedzenie, to ona: kwi, kwi ,kwi. 

 

Na drzewie siedzi wrona od rana trochę zła. 

Gdy pytam: jak się miewasz? To ona: kra, kra, kra. 

 

Opodal chodzi kaczka, co krzywe nóżki ma. 

Ja mówię jej: dzień dobry. A ona: kwa, kwa, kwa. 

 

Pod budą trzy szczeniaczki podnoszą straszny gwałt. 

Ja mówię: cicho pieski. A one: hau, hau, hau. 

https://static.wixstatic.com/media/ab2d3b_65568c808c8c4108af1eacb347b3ea1d.png
https://www.youtube.com/watch?v=DkzUTEfc-zc


 
Fot. https://i.pinimg.com/originals/52/f3/6f/52f36fc2c5f40e497de40ba2b45026fc.jpg 

 

piosenki można posłuchać tutaj: 

https://www.youtube.com/watch?v=jI9trIb3NJQ  

 
5. Zabawa „Odgłosy wsi”. 

Jedna osoba naśladuje jakiś odgłos, który wydaje zwierzątko mieszkające 

na wsi. Należy odgadnąć co to za zwierzątko. 

 

przykładowe odgłosy zwierząt tutaj:  

https://www.youtube.com/watch?v=tj2ccM-9kF0  
 

6. Zabawa „ Koniki”. 

 Naśladujemy galop koników wysuwając jedną nogę do przodu, a 

druga noga podąża za nią. 

 Można też posłużyć się dwoma klockami i stukać rytm odgłosu 

kopytek w dowolny sposób. 

 

/ Noga goni nogę, biegają koniki 

Stukają kopytka w rytm muzyki  /2x 

 

Jedna noga tupie: tup, tup, tup. 

Druga noga stuka: stuk, stuk, stuk. 

Konik skacze sobie: hop, hop, hop. 

Koniku w drogę! Wiooooo! 

 

piosenka tutaj: 

https://www.youtube.com/watch?v=r8qvgiG0GXA  

 

7. Utrwalamy piosenkę sprzed tygodnia „Pan Tulipan” 

https://www.youtube.com/watch?v=42rE1T_beRE  

https://i.pinimg.com/originals/52/f3/6f/52f36fc2c5f40e497de40ba2b45026fc.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=jI9trIb3NJQ
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Propozycje dla starszych dzieci (gr. IV, V, VII, VIII, IX, X, XII): 

KTO MIESZKA W AKWARIUM? 

 
Fot. https://uwalls.pl/gallery/73/6713_thumb_b600.jpg  

 

1. Powitanie i rozgrzewka . 

 

 
Fot. http://aktywnedziecko.czasdzieci.pl/wp-content/uploads/2018/05/PeopleImages21.jpg  

 

 Słuchamy i staramy się wykonywać gesty i ruchy podane w piosence. 

 Stajemy prosto i kładziemy ręce na biodrach, a następnie wykonujemy 

polecenia poruszając się w rytm akompaniamentu: 

 Marsz w rytmie ćwierćnut; 

 Podskoki z nogi na nogę; 

 Bieg; 

 Chodzenie na piętach; 

 Obroty wokół własnej osi (stoimy na palcach z uniesionymi 

ramionami); 

 Powrót do marszu i reagowanie na sygnał dźwiękowy, który sugeruje 

zmianę kierunku; 

 

Kto lubi śpiewać? My, właśnie my!    

Kto lubi biegać? My, właśnie my! 

Kto lubi skakać? My, właśnie my! 

Więc skaczmy wszyscy, raz, dwa, trzy! 

 

Kto lubi słuchać? My, właśnie my! 

https://uwalls.pl/gallery/73/6713_thumb_b600.jpg
http://aktywnedziecko.czasdzieci.pl/wp-content/uploads/2018/05/PeopleImages21.jpg


Kto lubi tupać? My, właśnie my! 

Kto lubi klaskać? My, właśnie my! 

Więc klaszczmy wszyscy, raz, dwa, trzy! 

 

Kto lubi tańczyć? My, właśnie my! 

Grać na bębenku? My właśnie my! 

Dobrze się bawić? My właśnie my! 

Więc zaczynajmy, raz, dwa trzy! 

 

Całość rozgrzewki tutaj: 

https://www.youtube.com/watch?v=Zg7pCZOtMXo&feature=yout

u.be  

 

2. Słuchamy utworu „Akwarium” z cyklu „Karnawał Zwierząt” Camille Saint-

Saens. 

 

 
Fot. https://1.allegroimg.com/s512/03909b/69b0b0ea4161931d55e6ed8d7a11/AKWARIUM-40L-40x25x40cm 

 

 

utwór znajdziesz tutaj:  

https://www.youtube.com/watch?v=WrvgujvpnN4 
3. Rozmowa z dzieckiem na temat zwierząt żyjących w wodzie. 

 

przykładowe filmiki tutaj: 

 https://www.youtube.com/watch?v=j8rcTexAKlk  

 https://www.youtube.com/watch?v=gegbPfnM3q4  

 
4. Piosenka „ Na morza dnie” z filmu „Mała syrenka” W. Disneya 

 Po zapoznaniu się z piosenką postaraj się wymienić kilka instrumentów, 

na których „grali” bohaterowie kreskówki. 

https://www.youtube.com/watch?v=Zg7pCZOtMXo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Zg7pCZOtMXo&feature=youtu.be
https://1.allegroimg.com/s512/03909b/69b0b0ea4161931d55e6ed8d7a11/AKWARIUM-40L-40x25x40cm
https://www.youtube.com/watch?v=WrvgujvpnN4
https://www.youtube.com/watch?v=j8rcTexAKlk
https://www.youtube.com/watch?v=gegbPfnM3q4


posłuchaj i obejrzyj tutaj: 

https://www.youtube.com/watch?v=-924t3P83bA  

 

 
Fot. https://ocdn.eu/pulscms-

transforms/1/I2ak9kpTURBXy9jZTFmY2ZjYmJmYWJiNmRmY2MwMGQ0YThjYTg1M2Y1OC5qcGeTlQMAMM0INM0EnZMFzQMUzQG8

kwmmNDhkMDczBoGhMAE/kadr-z-filmu-mala-syrenka-rez-ron-clements-john-musker.jpg 

  

 

5. Zabawa muzyczno- ruchowa „ Akwarium” - reagowanie na wysokość 

melodii ( środek, niżej, środek, wyżej). 

Potrzebna będzie para rybek wyciętych z kolorowego papieru. W zależności 

od wysokości melodii, poruszamy rybkami w górę lub w dół. (W wersji 

wzbogaconej można użyć folii malarskiej, która ma imitować szum oceanu. 

Przypinamy ją klamerkami, lub taśmą klejącą do 4 krzeseł). 

 

przykład zabawy tutaj: 

https://www.youtube.com/watch?v=ud1GPhKHrDM 

6. Zabawa „Wędrujące kraby”. 

 
Rys.  https://comps.canstockphoto.pl/szcz%C4%99%C5%9Bliwy-rysunek-krab-ikona-obraz_csp45904579.jpg  

 

Przy umiarkowanym głośnym akompaniamencie w rytmie ćwierćnut dzieci 

chodzą na czworakach w przód i w tył. Na przerwę w muzyce dzieci kładą się 

na plecach i w tej pozycji,  licząc do czterech, wykonują ruchy, jakby chodziły 

na czworakach (kraby wygrzewają się na słońcu). Ruchy są zgodne z rytmem 

melodii. 

 

przykład melodii tutaj: 

https://www.youtube.com/watch?v=-924t3P83bA
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https://www.youtube.com/watch?v=ud1GPhKHrDM
https://comps.canstockphoto.pl/szcz%C4%99%C5%9Bliwy-rysunek-krab-ikona-obraz_csp45904579.jpg


https://www.youtube.com/watch?v=lbB770dSoI0  

 

7. Zabawa rytmiczna z kubkami (dla kilku osób)- aktywne słuchanie muzyki 

(P. Czajkowski  Trepak  z baletu „Dziadek do orzechów”). 

 

 Potrzebujemy plastikowych kubeczków. Uderzamy w nie miarowo 

palcami, a następnie przekazujemy kubeczek do osoby obok. 

przykład zabawy tutaj: 

https://www.youtube.com/watch?v=aPX2jfMrUlU 

 dla dociekliwych wariant z podziałem na różne instrumenty 

(niekoniecznie te, które podane są w legendzie). Możemy ustalić sobie 

własną legendę. Np. można użyć domowych przedmiotów typu: łyżki, 

pałeczki do ryżu, garnek,  itp. 

Ważne, aby schemat rytmiczny wykonywać punktualnie w rytmie. 

przykład tutaj: 

https://www.youtube.com/watch?v=JKarzUS0X78  

8. Utrwalamy piosenki sprzed tygodnia: 

 

– „Kwiecień plecień” sł. i muz. Paulina Chmurska (gr. VII, VIII, IX)   

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

– „Wiosenne porządki” sł. M. Dudzińska, muz. Paulina Chmurska (gr. IV, V,  

X, XII)   https://www.youtube.com/watch?v=asvB8YregCo  

 

 

Przyjemnej zabawy ☺ 
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