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Drodzy Rodzice i Drogie Dzieci ! 

Witamy Was w przestrzeni olimpijskiej. Na dzisiejszych zajęciach pośpiewamy
i  poćwiczymy.  Będziemy  rozwijać  swoje  kompetencje  w  obszarze  zdrowotnym,
bezpieczeństwa  i  muzycznym.  Naszym  celem  będzie  nauka  refrenu  piosenki
„Maszeruje  wiosna”  oraz  rozwijanie  umiejętności  odczuwania  własnego  ciała,
dzielenia  przestrzeni  z  innymi  i  zdobycie  pewności  siebie  podczas  wykonywania
ćwiczeń z rodzicem/rodzeństwem. 
Nasze zajęcia składają się z dwóch części: część I - główna, część II- popołudniowa
utrwalająca.  
Zapraszamy do wspólnej zabawy !

CZEŚĆ I

1. Na początek zaśpiewajcie naszą piosenkę - powitankę                                   
(poniżej link do piosenki)
https://www.youtube.com/watch?v=fLX5nj9jeuk

2. W ubiegłą  środę  słuchaliście  piosenki  „Maszeruje  wiosna”  dziś  spróbujcie
nauczyć się jej refrenu na pamięć i wspólnie z nami zaśpiewać. Refren to tekst,
który powtarza się w piosence kilka razy.  
(link do piosenki) https://youtu.be/LFPthrmErcY) 
Tekst refrenu piosenki do nauki na pamięć: 

Maszeruje wiosna
a ptaki wokoło
lecą i świergoczą
głośno i wesoło.
Maszeruje wiosna w ręku
trzyma kwiat 
gdy go w górę wznosi
zielenieje świat ! 

https://www.youtube.com/watch?v=fLX5nj9jeuk
https://youtu.be/LFPthrmErcY


3. Zaśpiewajcie jeszcze raz piosenkę „Maszeruje wiosna” tym razem spróbujcie
maszerować i równocześnie śpiewać refren.
Poziom1.
Można  stać  z  podporą  tzn.  trzymając  się  poręczy  albo rodzica  za  ręce  lub
maszerować w miejscu (wykorzystanie metody Affolter).

4. Zapraszamy Was do zabaw ruchowych z wykorzystaniem elementów metody
ruchu  rozwijającego  według  Weroniki  Sherborne  (ćwiczenia  najwygodniej
Wam będzie przeprowadzać na podłodze - bez dywanu):

• Wyczucie swojego ciała- dłoni i stóp. Uderzamy dłońmi o podłogę, najpierw
delikatnie  i  cicho,  następnie  mocno  i  głośno;  czynność  powtarzamy
kilkakrotnie.  Podobne  ćwiczenie  wykonujemy  stopami  (bez  kapci
w skarpetach, 

• Powitanie częściami ciała - dziecko wita się z rodzicem brzuszkami, plecami,
pośladkami, biodrami, barkami, łokciami, kolanami.



• ,,Wiosenna  przepychanka''  -  dziecko  siedzi  z  rodzicem  tyłem  do  siebie
i  opierają  się  plecami  o  siebie.  Na  sygnał  odpychają  się  nogami  i  próbują
przepchnąć przeciwnika z pary.

• ,,Paczka pełna wiosny'' - dziecko siedzi skulone na podłodze, rękami obejmuje
kolana. Rodzic usiłuje ,, rozwiązać paczkę'' - ciągnie za ręce i nogi.

• „Zabawa na łące”- rodzic i dziecko stoi w parze na przeciwko siebie, trzymając
się za ręce wykonują wspólne oddechy. Później podskakują na jednej nodze,
drugiej  –  wreszcie  wspólnie  robią  przysiady.  Na  zakończenie  wzajemnie
wysłuchują pracy swoich płuc. 

• Bardzo ważne !  Powiedźcie  sobie  nawzajem,  które  ćwiczenie  Wam się  nie
podobało, a w którym czuliście się niekomfortowo i nie podobało się wam. 
Poziom 1. Doświadczenia Ruchu rozwijającego W. Sherborne dostosowujemy
do  możliwości  swojego  dziecka,  nie  pośpieszamy,  dajemy  czas.  Podczas
ćwiczeń  pytamy  dziecko  o  odczucia  „Czy  tak  może  być,  czy  to  ci  się
podoba ?”.
Te  zajęcia  nie  są  instrukcją  do  dokładnego  wykonania,  powinny  być  dla
dziecka przyjemne.

CZĘŚĆ II

1. Na  dzisiejszych  zajęciach  poznaliście  możliwości  swojego  ciała,
maszerowaliście z równoczesnym śpiewaniem piosenki, mogliście sprawdzić
siłę swojego ciała podczas zabaw ruchowych z partnerem. 
Teraz  chcemy  Wam  zaproponować  byście  aktywnie  posłuchali  muzyki.
Robiliśmy to już wielokrotnie w przedszkolu,  to aktywne słuchanie muzyki
według Batii Strauss. Prosimy byście usiedli wygodnie na dywanie i słuchali
utworu  oraz  wykonywali  proste  ruchy  rytmiczne  według  wskazówek.
(nagranie wideo)

Życzymy udanej zabawy ! 
Nauczyciele: Małgorzata Gerek, Ewa Chmielewska, Magdalena Kołak 

!!! Bardzo prosimy aby na jutrzejsze zajęcia przygotować 3 marchewki, jabłuszko,
imbir mielony.


