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Serdecznie Was witam! 

W dniu dzisiejszym będziemy mieli zajęcia muzyczno - ruchowe. 

Życzę Wam miłej pracy i zabawy.

Część I.
1. Wprowadzenie do tematu zajęć – rozwiązanie zagadek słownych.
• Żółte i gorące,
na błękitnym niebie.
Ogrzewa Ziemię,
zwierzęta i ciebie. (słońce)

• Kiedy po niebie wędruje nocą,
dokoła niego gwiazdy migocą.
Raz jest jak rogalik, raz okrągły jak talerz. (księżyc)

2. Zabawa „DZIEŃ-NOC”
Dziecko siedzi  w kole z domownikami – rozdajemy szarfy (mogą być wstążki, tasiemki lub 
grubsze nitki) w dwóch kolorach- żółte i niebieskie, na przemian.

Gdy dorosły mówi JEST DZIEŃ osoby z żółtymi szarfami wstają, a z niebieskimi siedzą. Dorosły 
opowiada wraz interpretacją ruchową: jest dzień, świeci słońce, płyną chmurki, śpiewają ptaszki, 
kończy się dzień (osoby z żółtymi szarfami siadają).

A gdy dorosły powie: JEST NOC– wstają osoby z niebieskimi szarfami, prowadzący kontynuuje 
opowiadanie: jest noc, mrugają gwiazdki, płyną chmurki, huczy sowa, kończy się noc, wstaje dzień.
I tak powtarzamy zabawę minimum 3 razy.

3. Wysłuchanie piosenki pt. „Słoneczko późno dzisiaj wstało”, osłuchanie się ze słowami i 
melodią piosenki.
Chętne dzieci mogą przedstawiać słowa piosenki gestami. 

Link do piosenki „Słoneczko późno dzisiaj wstało”
https://www.youtube.com/watch?v=ic2Bjr7xsC0

Tekst piosenki:
Słoneczko późno dzisiaj wstało
I w takim bardzo złym humorze,
I świecić też mu się nie chciało,
Bo mówi, że zimno na dworze.
Lecz gdy piosenkę usłyszało,
To się tak bardzo ucieszyło,
Zza wielkiej chmury zaraz wyszło
I nam radośnie zaświeciło.

https://www.youtube.com/watch?v=ic2Bjr7xsC0


Refren: Słoneczko nasze, rozchmurz buzie,
Bo nie do twarzy ci w tej chmurze,
Słoneczko nasze, rozchmurz się,
Maszerować z tobą będzie lżej!
Słoneczko nasze rozchmurz pyska,
Bo nie do twarzy ci w chmurzyskach,
Słoneczko nasze, rozchmurz się,
Maszerować z tobą będzie lżej!

A kiedy ktoś z naszej gromady
na wszystko dąsa się i chmurzy,
możecie go ze słonkiem równać
i tę piosenkę mu powtórzyć.
A zaraz mu się zmieni mina
i uśmiech jego twarz rozjaśni,
nawet w wesołka się przemieni
i zaraz wszystkim będzie raźniej. 

Część II.
1. Wysłuchanie piosenki pt. „W układzie słonecznym”, 
- utrwalenie wiadomości o planetach.  

Link do piosenki „W układzie słonecznym”

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

2. Propozycja do wspólnych ćwiczeń z dzieckiem

Link do ćwiczeń
https://www.youtube.com/watch?v=hBFLp08y33Y
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