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Dzień dobry Rodzice i Dzieci z grupy Gwiazdki. 

 Dzisiejsze zajęcia wpisują się w obszar edukacji zdrowotnej i muzycznej. Celem zajęć jest, 

rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała, doskonalenie sprawności ruchowej, rozwijanie 

poczucia rytmu, czerpanie radości ze wspólnej zabawy, pobudzenie dziecka wyobraźni. 

 

Życzymy miłej zabawy! 

Część I 

 

1. „My jesteśmy kotki dwa”- poznanie piosenki i wykonywanie określonych gestów. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6pVKA31Ks_U&feature=emb_logo 

 

My jesteśmy kotki dwa, - uderzanie o kolana i klaskanie w ręce w rytmie 2x1 

każdy z nas dwa uszka ma. / 2x - robienie uszek z dłoni i zginanie ich 

A-a-a, kotki dwa, - kiwanie głową na boki 

każdy z nas dwa uszka ma.- robienie uszek z dłoni i zginanie ich 

 

My jesteśmy kotki dwa, - uderzanie o kolana i klaskanie w ręce w rytmie 2x1 

każdy z nas dwa oczka ma. / 2x- wskazywanie na swoje oczy 

A-a-a, kotki dwa, - kiwanie głową na boki 

każdy z nas dwa oczka ma.- wskazywanie na swoje oczy 

 

My jesteśmy kotki dwa, - uderzanie o kolana i klaskanie w ręce w rytmie 2x1 

Każdy z nas wąsiki ma. /2x- układanie z placów wskazujących wąsów 

A-a-a, kotki dwa, - kiwanie głową na boki 

każdy z nas wąsiki ma.- układanie z placów wskazujących wąsów 

 

My jesteśmy kotki dwa, - uderzanie o kolana i klaskanie w ręce w rytmie 2x1 

każdy z nas pazurki ma. /2x- drapanie po dywanie 

A-a-a, kotki dwa, - kiwanie głową na boki 

każdy z nas pazurki ma.- układanie z placów wskazujących wąsów 

 

My jesteśmy kotki dwa, - uderzanie o kolana i klaskanie w ręce w rytmie 2x1 

każdy z nas dwie łapki ma. /2x- pokazywanie dłoni i machanie nimi 

A-a-a, kotki dwa, - kiwanie głową na boki 

każdy z dwie łapki ma.- pokazywanie dłoni i machanie nimi 

 

 



 

2. "Dzień kota Fifka"- opowieść ruchowa. 

 

Dziecko zamienia się w kota Fifka. Rodzic opowiada, a dziecko naśladuje zachowanie kota.  

 

Przykładowa opowieść: 

"Opowiem wam dzisiaj, co lubi robić kotek Fifek. Kot Fifek lubi spać. Położył się na dywanie. 

Najpierw spał na jednym boku, później na drugim boku, a później na plecach (dziecko kładzie się na 

podłodze, leży na boku, przekręca się n a drugi bok, leży na plecach). Kiedy już się wyspał, poczuł 

głód. Postanowił pójść do swojej miski i coś zjeść (idzie na czworaka w różnych kierunkach, 

zatrzymuje się i naśladuje wylizywanie miski). Najedzony kot Fifek postanowił pójść na spacer. 

Wyszedł na podwórko i wdrapał się na drzewo (w przysiadzie naśladuje powolne wspinanie się na 

drzewo, przechodząc do pozycji stojącej, we wspięciu na palcach). Ale drzewo było duże, a kot mały. 

Nie udało mu się wejść. Usiadł pod drzewem i smutno miauczy (siada i naśladuje miauczenie kota). 

Po chwili znowu zaczął spacerować po podwórku (chodzi na czworaka w różnych kierunkach, 

przekracza lub omija przeszkody – rozłożone poduszki). Potem położył się na brzuchu i obserwował 

okolicę (leży na brzuchu, opiera dłonie na podłodze, prostuje ręce i unosi głowę jak najwyżej, 

spogląda raz w jedną, raz w drugą stronę). Późno już, jestem bardzo zmęczony – pomyślał Fifek – 

wracam do domu. Czas spać (kładzie się na podłodze i zwija w kłębek). 

 

3. "Myszka"- masażyk relaksacyjny 

 

Rodzic mówi tekst i wykonuje ruchy na plecach  dziecka, następnie następuje zamiana.  

 

Cicho, cichuteńko, w puszystej kurteczce - powoli dotyka pleców dziecka 

chodziła raz myszka po gładkiej półeczce.- w poziomie, 

Znalazła ser żółty, ząbkami go zjadła, - ściska plecy, delikatnie szczypie, 

strzepnęła okruszki, - szybko klepią plecy, naśladuje strzepywanie, 

w kąciku usiadła, okruszki zebrała, - naśladuje zbieranie okruszków jedną ręką, 

ząbkami je zjadła. - delikatnie, powoli szczypie, 

Po gładkiej półeczce chodziła w kurteczce. - głaszcze, przesuwając ręce ku bokom. 

 

Część II 

 

Tak jak Wam Kochani wielokrotnie pisałam, w obecnych warunkach (domowych) bardzo ważne jest 

żeby nasze ciało pozostawało sprawne. 

Mam dla Was zabawę rytmiczną do piosenki „My właśnie my”. Piosenka jest bardzo krótka, 

rytmiczna i do tego z pokazywaniem. Myślę, że szybko nauczycie się słów. 

Następnie wykonujecie polecenia, które usłyszycie na nagraniu i staracie się je wykonać do muzyki. 

https://www.youtube.com/watch?v=Zg7pCZOtMXo&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0h28q65dsXY

mFtlVEIHaqegYfGkdAskMaqKzKC7FfbNzWJO_9GRRxjny0 

Powodzenia! 

Ewa Mazurek, Magdalena Nowicka 
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