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Dzień dobry Marzyciele!

Dzień dzisiejszy wpisuje się w obszar edukacji muzycznej i ruchowej. 
 W pierwszej części zajęć trochę się poruszacie, natomiast w drugiej części 
poznacie piosenkę „Bal na łące”.
                                                                                       Życzymy miłej zabawy!

Część I.
1. Na początek zapraszamy Was do zabaw ruchowych przy muzyce. 
https://www.youtube.com/watch?v=_MJUccU_vp4 

2. Zapraszamy Was do kilku zabaw ruchowych i ćwiczeń
- Zabawa orientacyjno-porządkowa „Owady na łące”. 
Chodźcie w różnych kierunkach pokoju na palcach, naśladując głosem ciche 
brzęczenie. 
Na dźwięk klaśnięcia w dłonie Rodzica przykucnijcie – owady odpoczywają na 
kwiatach. 
Na dwa klaśnięcia ponownie poruszajcie się po pokoju. 
- Ćwiczenie dużych grup mięśniowych „Bukiety kwiatów”. 
Spacerujcie po łące, co pewien czas schylajcie się i zrywajcie kwiatek. 
Na hasło: „Bukiety kwiatów” zatrzymajcie się i podnieście do góry raz prawą, raz 
lewą rękę. Zaprezentujcie swój bukiet. 
- Zabawa ruchowa z elementem równowagi „Bocian chodzi po wysokiej trawie”. 
Chodźcie po pokoju, wysoko unosząc kolana. Po kilku krokach zatrzymajcie się, 
stańcie na jednej nodze, drugą miejcie opartą o kolano nogi, na której stoicie. 
Poruszajcie złączonymi przed sobą rękami wyobrażającymi dziób bociana i 
powtarzajcie słowa: Kle, kle, kle, żabki mi się chce. 
- Zabawa ruchowa z elementem skoków „Ostrożne żabki”. 
Wyobraźcie sobie,że jesteście żabkami. Poruszajcie się, skacząc w przysiadzie. 
Hasło: „Uwaga, bocian!” - zatrzymujecie się 
Hasło: „Nie ma bociana” jest sygnałem, że niebezpieczeństwa nie ma, żabki mogą 
skakać dalej. 
- Zabawa bieżna „Próbujemy złapać motyla”. 
Biegajcie w różnych kierunkach. 
Na hasło: „Hop!” wyskakujecie w górę z klaśnięciem nad głową. 
- Maszerujcie po obwodzie koła we wspięciu na palcach – wysoko, a potem 
w przysiadzie – nisko. 

Część II
1. Dokończcie rymowanki o łące. 
Trawa, kwiaty, biedronka – to na pewno… (łąka) 
Czerwone jak gotowane raki – to… (maki) 
Ma żółty środek, białe płatki, łodyga u niej wiotka. Ten łąkowy kwiat to… 

https://www.youtube.com/watch?v=_MJUccU_vp4


(stokrotka) Piegowata dama. Po łące chodzi od rana. Wygrzewa się w promykach 
słonka. To maleńka… (biedronka) 
Czy to fruwające kwiaty? Jest ich tyle! Nie, to… (motyle) 
Lata, lata koło nosa. Uwaga! To groźna… (osa) 
Lata, lata obok czoła. To miodna… (pszczoła) 

2. Ćwiczenia logorytmiczne „Rób to, o czym mówi wiersz”. 
Poruszajcie się zgodnie z tekstem wiersza czytanym przez Rodzica. 
Zrób do przodu cztery kroki, 
i rozejrzyj się na boki. 
Tupnij nogą raz i dwa, 
ta zabawa nadal trwa. 
Teraz w lewo jeden krok, 
przysiad, i do góry skok. 
Zrób do tyłu kroków trzy, 
by koledze otrzeć łzy. 
Klaśnij w ręce razy pięć, 
na klaskanie też masz chęć! 
Wokół obróć się, raz dwa,
piłka skacze hop-sa-sa. 
Ręce w górę i na boki, 
zrób zajęcze cztery skoki. 
Gdy się zmęczysz, poleż sobie, 
i wyciągnij w górę nogę. 

3. Posłuchajcie piosenki „Bal na łące”, możecie zatańczyć w rytm muzyki.
https://www.youtube.com/watch?v=VL-IW-Xy0Jo 

„Bal na łące”
I. Kiedy świeci słoneczko,
to na łące nad rzeczką
świerszcze stroją skrzypeczki
do wiosennej poleczki.

II. Dylu - dylu już grają,
grube bąki śpiewają,
myszki tańczą poleczkę,
sapią przy tym troszeczkę.

III. A trzy małe biedronki
nie chcą tańczyć tej polki
i czekają na walca,
aby tańczyć na palcach.

https://www.youtube.com/watch?v=VL-IW-Xy0Jo


5. Spróbujcie nauczyć się śpiewać piosenkę.

6. Zabawa ruchowa orientacyjno-porządkowa „Wiosenna pogoda”. 
Spacerujcie po pokoju. Na hasło: „Burza” zatrzymajcie się, klaszcząc nad głową 
i równocześnie mówiąc: bum, bum, bum. 
Ponownie spacerujcie, na hasło: „Lekki wiatr” – podskakujcie z nogi na nogę. 
Ponowny marsz, na hasło: „Słońce” – unieście ręce w górę i poruszajcie nimi 
w nadgarstkach. 

Dziękujemy za zabawę!
Milena Kurpiewska, Ewa Bienias


