
Piątek, 16.04.2021 r.

Witajcie Podróżnicy!
W dniu dzisiejszym poznacie nową piosenkę, będziecie wyrażać piosenkę za pomocą 

ruchu, rozwijać sprawność ruchową i manualną.
Powodzenia!

Temat: „Na niebie pełno gwiazd” - zabawa przy piosence „Ufoludki”

Część I.
1. „Ćwiczenia z liczeniem w podskokach” – rytmika dla dzieci 
https://www.youtube.com/watch?v=bzboHM5GUzg

2. Improwizacje ruchowe przy muzyce tanecznej „Taniec gwiazdeczek”. 
Możecie wykonać dla siebie gwiazdkę (obrazek na końcu scenariusza) - ozdobić ją według 
własnego pomysłu i przyczepić do ubrania albo zrobić z niej opaskę na głowę.
Swobodnie tańczcie przy melodii. Podczas przerwy w grze zatrzymujcie się w dowolnych pozach. 
https://www.youtube.com/watch?v=Jtm4_sbUaDI

3. Posłuchajcie piosenki „Ufoludki”
https://soundcloud.com/user-956760406/ufoludki-s-i-muz-bo-ena-forma

4. Rozmowa na temat piosenki. 
− Jak wygląda ufoludek z piosenki? 
− Jak się zachowuje ufoludek? 
− Skąd mógł do nas przybyć ufoludek? 

5. Zabawa przy piosence „Ufoludki”. 
Włączcie muzykę z piosenką i wykonujcie odpowiednie ruchy do muzyki.

                                               Dzieci:
I. Ufoludek mały                 stoją w lekkim rozkroku, przenoszą ciężar ciała z lewej strony na prawą, 
zielone ma ręce,                  wyciągają ręce przed siebie, poruszają dłońmi w nadgarstkach,
o nim zaśpiewamy               unoszą ręce w górę, poruszają dłońmi w nadgarstkach,
właśnie w tej piosence.        wykonują obrót wokół siebie,
 Ref.: Ufo, ufo, ufoludek      swobodnie tańczą
to nie żaden krasnoludek, 
to nie lalka, nie pajacyk, 
może kiedyś go zobaczysz.

II. Ufoludek mały               stoją w lekkim rozkroku, przenoszą ciężar ciała z lewej strony na prawą,
cały jest zielony,  
ciekawie spogląda               robią z dłoni daszek nad oczami, 
w różne świata strony.         spoglądają w różne strony,
Ref.: Ufo, ufo, ufoludek...    swobodnie tańczą, 

III. Ufoludek do nas              miarowo klaszczą,
miło się uśmiecha,   
chce się z nami bawić, 
wcale nie ucieka.   
Ref.: Ufo, ufo, ufoludek...        swobodnie tańczą.

https://www.youtube.com/watch?v=bzboHM5GUzg
https://soundcloud.com/user-956760406/ufoludki-s-i-muz-bo-ena-forma
https://www.youtube.com/watch?v=Jtm4_sbUaDI


6. Nauka rymowanki, ruchowa interpretacja jej treści. 
Kosmonauta idzie dróżką, 
przytupuje jedną nóżką, 
klaszcze w ręce raz i dwa, 
podskakuje: hopsasa. 
Już w rakiecie prosto siada, 
kiwa głową na sąsiada. 
Ster rakiety w ruch już wprawia, 
choć to wcale nie zabawa, 
i rakieta się unosi, 
bo ją o to ładnie prosi. 

Zachęcamy Was do naśladowania jego gestów oraz powtarzania rymowanki. 

Część II.
1. Zabawa klasyfikacyjna „Od najmniejszej do największej”. Papierowe gwiazdki, tacki. 
Należy wyciąć gwiazdki w różnych rozmiarach – wzór na końcu scenariusza.
- Zbierzcie papierowe gwiazdki rozsypane na dywanie. 
- Ułóżcie je na tackach zgodnie z ich wielkością (od najmniejszej do największej)
- Ułóżcie łańcuch z gwiazdek z zastosowaniem rytmu: mała, większa, największa, mała, większa, 
największa (trzy sekwencje). 

2. Zabawa rozwijająca inwencję twórczą „Niebo pełne gwiazd”. Gwiazdki różnych rozmiarów – 
obrazek na końcu scenariusza, granatowe kartki, klej. 
Przyklejcie gwiazdki różnych rozmiarów na granatowych kartkach – stwórzcie własne kompozycje.

3. Wykonanie pracy plastycznej „O kosmosie”. Niebieska farba, pędzle, obrazek znajdujący się 
poniżej scenariusza.
Pomalujcie niebo na niebiesko tak, aby nie pomalować gwiazdek i księżyca. 



                                                                                                          Dziękujemy za wspólną zabawę! 
                                                                                                                   Milena Kurpiewska
                                                                                                                  Magdalena Nowicka












