
12-16 kwietnia 2021r. 

 

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

Dbajmy o czystość 

 

 

Rys.: https://4.bp.blogspot.com/-nyKpJnXFSUU/UwnKS5kIyRI/AAAAAAAAMI0/4XBPJT8sAks/s1600/gif026.gif 

 

 

1. Powitanie. 

(Wykonujemy gesty umieszczone obok każdego wersu). 

 

Wszyscy są, witam was,   pokazujemy przed sobą gest rozłożenia rąk 

zaczynamy już czas.         z równoczesnym ukłonem, skinieniem głowy 

Jestem ja, jesteś ty,   wskazanie gestem oburącz na siebie i na zewnątrz 

raz, dwa, trzy.         trzy razy klaszczemy w dłonie. 

 
melodię powitanki  znajdziesz tutaj:  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=48&v=h9

wMpq8kqkA&feature=emb_logo  

https://4.bp.blogspot.com/-nyKpJnXFSUU/UwnKS5kIyRI/AAAAAAAAMI0/4XBPJT8sAks/s1600/gif026.gif
https://www.youtube.com/watch?time_continue=48&v=h9wMpq8kqkA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=48&v=h9wMpq8kqkA&feature=emb_logo


 

 

 

 

rys.:  https://www.promyczek.zgora.pl/images/zajecia-muzyka/dzieci_muzyka.jpg 

 

 

2. Krótka gimnastyka nóżek i rączek  „ Kreślimy kółeczka”. 

Wykonujemy następujące czynności pojawiające się w piosence: 

 

 Stopy na przemian  wykonują na kółeczka różnej wielkości ; 

 Obydwie ręce kreślą kółeczka w powietrzu; 

 

Przykład tutaj: 

https://www.youtube.com/watch?v=Fm3ee-O7H7w  

 

3. Śpiewamy piosenkę „Czyścioszki” (sł. H. Stankiewicz, muz. Z. 

Stankiewicz). 

(naśladujemy za kotkiem gesty mycia poszczególnych części ciała) 

 

I 

Kotek, kotek nosek myje, 

pyszczek, pyszczek, uszka, szyję, 

a ja, a ja wraz z koteczkiem 

piorę do nosa chusteczkę. 

 

Ref.:  

Woda z kranu kap, kap, kap, 

piorę chustkę chlap, chlap, chlap, 

woda z kranu ciur, ciur, ciur, 

piorę chustkę szur; szur; szur. 

 

 

 

piosenkę znajdziesz tutaj: 

https://www.youtube.com/watch?v=n6N6Vvj55Pw  

Fot.: https://img-ovh-

cloud.zszywka.pl/1/0292/0285-

czyscioszek-lt3.jpg 
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4. Zabawa z piosenką „ Czyścioszki” 

Potrzebne będą 2 instrumenty: bębenek i tamburyno (może to być 

również pudełko i 2 metalowe łyżki)  

Dziecko głośno śpiewa refren piosenki, na przemian używając 

instrumentów. Na słowa: 

 kap, kap, kap i ciur, ciur, ciur - gra rytmicznie na 

tamburynie (łyżkach) 

 chlap, chlap, chlap i szur, szur, szur- gra 

rytmicznie na bębenku (pudełku). 

 

Link do piosenki  znajduje się powyżej (patrz pkt. 3). 

 

5. Rytmizowanie tekstu (w różnym metrum i tempie): 

Ważne, żeby tekst wypowiadać bardzo wyraźnie i w rytmie. 

 

 Jeśli nie chcesz być brudasem, to rąk nie myj tylko czasem!  

 Jedz owoce i jarzyny, to są same witaminy! 

 Kto często spaceruje, ten wcale nie choruje! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pliki audio (aut. Gabriela Kiepura) do odsłuchania tutaj: 

 https://drive.google.com/file/d/1xQlr5H0iatKoXda6kxIufCCSbjEScLWN/view  

 https://drive.google.com/open?id=1bGOXBWMqxcrDuNWiCr9SFSvYCvPi43In 

 https://drive.google.com/open?id=1j7rgcofJMSlmHsVoOIMZ_QSwWYi_65qb  

https://drive.google.com/file/d/1xQlr5H0iatKoXda6kxIufCCSbjEScLWN/view
https://drive.google.com/open?id=1bGOXBWMqxcrDuNWiCr9SFSvYCvPi43In
https://drive.google.com/open?id=1j7rgcofJMSlmHsVoOIMZ_QSwWYi_65qb


6. Zabawa „ Rozchodzą się i schodzą się” (wg metody Batii 

Strauss). 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2Jj6cy1xjEU  

oraz zabawa w parach „Hop siup” 

https://www.youtube.com/watch?v=TrgP66-

KFHA&app=desktop  

 

7. I na koniec jeszcze propozycja zabawy kreatywnej z dzieckiem 

z wykorzystaniem kostki do gry: 

https://youtu.be/YdTa0My7qrE  

 

 

   

 

 

 

 

Uwaga:  W ramach odświeżenia i przypomnienia sobie repertuaru 

dotychczas poznanych przez dzieci piosenek i zabaw, zapraszam 

serdecznie do zakładki Z życia przedszkola i wybranie ulubionych 

filmików zawartych w comiesięcznych relacjach  Rosnę Śpiewająco.  

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

https://harmonia.edu.pl/ 
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Propozycje dla starszych dzieci (gr. IV, V, VII, VIII, IX, 

X, XII): 

Zabawa w teatr 

 

https://babygo.pl/upload/event/warsztaty-teatr-przez-zabawe/wydarzenia_dla-dzieci-torun14.jpg    

 

1. Na początek rozgrzewka. 

 

 Marsz z wysoko uniesionymi kolanami, ręce na biodrach; 

 Truchcik na palcach; 

 Podskoki obunóż; 

 5 podskoków na prawej i lewej nodze; 

 Gimnastyka rąk; 

 oraz  2 zabawy ruchowe: „ Pingwinek”  

i „ Koła autobusu”. 

 

Link do rozgrzewki oraz zabaw znajdziesz tutaj:   rys.: internet 

https://www.youtube.com/watch?v=NDIUx2X-XJs                   

 

2.  Słuchanie piosenki  „ A czy wy tak potraficie?”  sł. J. Kierst, 

muz. J. Wasowski. 

 

piosenka do posłuchania tutaj: 

https://www.dailymotion.com/video/x69x292  

https://babygo.pl/upload/event/warsztaty-teatr-przez-zabawe/wydarzenia_dla-dzieci-torun14.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=NDIUx2X-XJs
https://www.dailymotion.com/video/x69x292


 Omówienie nastroju, treści i budowy piosenki: 

- Jaka to piosenka: smutna, czy wesoła? 

- Z ilu zwrotek się składa? 

- Czy ma refren? 

- O czym opowiada?                

 Zabawa rytmiczna przy piosence (gesty do wykonania 

podane kursywą obok piosenki). Dziecko siedzi na piętach. 

I. Chodzi mucha po suficie,    Dziecko wpatrzone w sufit, naśladuje rękami  

raz dwa trzy,      muchy chodzące po suficie. Powtarza te same 

a czy Wy tak potraficie?    ruchy. 

raz dwa trzy.      Wykonuje 3 klaśnięcia w dłonie. 

 
Ref.:  O nie, nie, o nie, nie  Wstaje i wykonuje głową ruchy przeczące. 

no bo jak, no bo gdzie? Bezradnie rozkłada ręce na boki. 

O nie, nie, o nie, nie   jak wyżej. 

no bo jak, bo gdzie?  jak wyżej. 

 

II. Chodzi czapla człap po desce Naśladuje kroki czapli unosząc kolana  

raz dwa trzy,          wysoko. Ręce rozłożone machają jak skrzydła. 

Wy tak nie umiecie jeszcze? 
raz dwa trzy. 

 
Ref.: O nie, nie, o nie, nie       Tak samo jak w refrenie  

no bo jak, no bo gdzie? 
O nie, nie, o nie, nie  
no bo jak, bo gdzie? 
 

III. Chodzi pająk po niteczce, Dziecko pokazuje gest wciągania się na linie. 

raz dwa trzy, 
może ktoś z nim chodzić zechce  
raz dwa trzy.     Wykonuje 3 klaśnięcia w dłonie. 

 
Ref.: O nie, nie, o nie, nie  Tak samo jak w refrenie 

no bo jak, no bo gdzie? 
O nie, nie, o nie, nie  
no bo jak, bo gdzie? 
 

IV. Muchy chodzą po suficie  Dziecko stoi w miejscu i powtarza ruchy 

raz dwa trzy,    tak jak w pierwszej zwrotce. 

my po ziemi całe życie,  Przytupuje w miejscu 3 razy. 

raz dwa trzy. 



Ref.: Jeszcze jak, jeszcze jak!         Wykonuje głową ruchy potakujące                 

Właśnie tak, właśnie tak!        wskazując na swoje nogi. 

Jeszcze jak, jeszcze jak, 
Właśnie tak, o tak!        Przytupuje w miejscu 3 razy. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

3. Zabawa teatralna wg pomysłu U. Smoczyńskiej- Nachtman. 

Jedna osoba wypowiada poniższe przysłowie w różny sposób 

(wesoło, smutno, znudzonym głosem, ze strachem, z gniewem…) 

Dziecko stara się rozpoznać jaki to nastrój. Należy mu wyjaśnić, że 

najważniejszy jest sposób interpretacji niż sam tekst. 

 

Kwiecień-plecień, bo przeplata trochę zimy trochę lata. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

      Rys.: internet 

 

 

 

4. Zabawa w teatrzyk cieni. 

Potrzebne będzie źródło światła i ściana. Na ścianie tworzymy 

różne kształty za pomocą rąk. Mogą to być np. kształty zwierząt. 

https://pl.depositphotos.com/17629603/stock-illustration-spider-cartoon.html 

https://pl.depositphotos.com/17629603/stock-illustration-spider-cartoon.html


Przykład tutaj: 

https://www.youtube.com/watch?v=t4IFBIIyoTA  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://polki.pl/foto/4_3_LARGE/zabawa-w-teatr-cieni-jak-pokazac-rozne-zwierzeta-1661486.jpg  

 

 

 

 

 

 

5. Ćwiczenia rytmiczne w metrum 4/4 ( ćwierćnuty i ósemki). 

 

Metrum (czyli miara taktu) 𝟒/𝟒 (w takcie liczonym do czterech 

znajduje się 4 ćwierćnuty, lub 8 ósemek, lub w dowolnej 

kombinacji). Ważne, że liczymy do czterech. Podczas  każdej z 

siedmiu odsłon wystukujemy rytm i wymawiamy wartości rytmiczne 

sylabami:  

 Ćwierćnuty (czarne nutki z laseczką)-  „ta”   

 Ósemki (czarne nutki połączone razem)- „ti-ti” 

 

Przykład ćwiczenia tutaj: 

https://www.youtube.com/watch?v=4vZ5mlfZlgk  

 

6. Taniec „Tiki Tiki Room”. 

https://www.youtube.com/watch?v=UP-ctUE4DHo  

https://www.youtube.com/watch?v=t4IFBIIyoTA
https://polki.pl/foto/4_3_LARGE/zabawa-w-teatr-cieni-jak-pokazac-rozne-zwierzeta-1661486.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=4vZ5mlfZlgk
https://www.youtube.com/watch?v=UP-ctUE4DHo


7. I na koniec fragment spektaklu baletowego  „Jezioro łabędzie” 

P. Czajkowskiego. 

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

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://img.myloview.pl/plakaty/baletnica-wykonac-taniec-rysunek-400-27586543.jpg  

 

 

 

 

Uwaga:  W ramach odświeżenia i przypomnienia sobie repertuaru 

dotychczas poznanych przez dzieci  piosenek i zabaw, zapraszam 

serdecznie do zakładki Z życia przedszkola i wybranie ulubionych 

filmików zawartych w comiesięcznych relacjach  Rosnę Śpiewająco. 

 

 

 

 

             Przyjemnych zabaw z muzyką  

https://www.youtube.com/watch?v=BLPOHDsaBKc
https://img.myloview.pl/plakaty/baletnica-wykonac-taniec-rysunek-400-27586543.jpg

