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Szanowni Rodzice 

Pierwsze zajęcia to edukacja zdrowotna- zestaw ćwiczeń gimnastycznych 

Drugie zajęcia to edukacja muzyczna i przyrodnicza- poznanie nowej piosenki oraz poznanie 

roślin leczniczych i owadów żyjących na łąće 

 

 Kochane dzieci: 

Na pierwszych zajęciach trochę się poruszamy- zrobimy zajęcia ruchowe 

Drugie zajęcia to zajęcia muzyczne. Miłej zabawy  

 

 

Zajęcia 1 

Do pierwszych zajęć proszę o włączenie tej piosenki lub innej melodii marszowej 

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

Proszę o przygotowanie kawałka bibuły 

 

• Zgodnie z muzyką – dzieci maszerują po obwodzie koła na palcach, gdy nagranie muzyki 

jest głośne, a w przysiadzie, gdy nagranie muzyki jest ciche  

• Po kole – na podłodze układają koła z bibułki i skaczą dookoła nich obunóż, w jedną i w 

drugą stronę.  

 • Powitania bibułką – dotykają bibułką różnych części ciała wymienianych przez rodzica.  

 • Jak najwyżej – wyrzucają bibułkę do góry, obserwują jej opadanie, i łapią ją tuż nad 

podłogą.   

• Sprytne palce – chwytają palcami stopy bibułkę leżącą na podłodze i podają ją sobie do rąk.  

• Rysujemy ósemkę – dzieci przekładają bibułkę z ręki do ręki na kształt ósemki pomiędzy 

rozstawionymi nogami.  

 • Lustro –dziecko  jest lustrem, które odbija ruchy rodzica, naśladując je.   

• Wiatr i wiaterek – dzieci dmuchają na paski bibuły z większym i z mniejszym natężeniem.  

 • Latające owady – zgniatają bibułkę w kulkę, rzucają przed siebie i podążają jej śladem. 

• Marsz z muzyką – rytmicznie maszerują dookoła sali przy nagraniu marszowej melodii. 

Podczas przerwy w grze przykucają i wyskakują w górę. 

 

 

 

Zajęcia 2 

1) Wyobraźcie sobie, że zmieniacie się w zwierzęta i rośliny żyjące na wiosennej łące, 

Możecie np. udawać stokrotki – stanie ze złączonymi nogami, prosto, z głową wyciągniętą do 

góry, z rozłożonymi rękami. Może wy coś wymyślicie? 

2) Ćwiczenia rozwijające aparat ruchu w rytmie akompaniamentu na dowolnym 

instrumencie. Dzieci biegają na palcach, przeskakują z nogi na nogę, wykonują skoki obunóż; 

podczas przerwy w muzyce: robią skok w przód, dwa kroki w tył; skok w przód, skok w tył, 

obrót wokół siebie.   

3) Posłuchajcie piosenki https://www.youtube.com/watch?v=814z9Tpphkw 

4) Możecie spróbować zatańczyć do tego utworu  

5) A teraz czas na film. Dowiecie się z niego jakie rośliny lecznice rosną na łące: 

https://www.youtube.com/watch?v=bgYeAZm8mqk 

Z tego filmu dowiecie się jakie owady żyją na Polskich łąkach: 

https://www.youtube.com/watch?v=8krnRKa9jWI 

 

Chciałabym, abyście zrobili karty pracy: 

Fioletowe karty pracy strona: 43 
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Ćwiczenie utrwalające  

Ćwiczenie spostrzegawczości. (Załącznik)  

  

Życzę miłej zabawy i odkrywania radości ze wspólnych zabaw z dzieckiem!   

M. Grądzka  E. Truszkowska  

 




