
 

Drodzy Rodzice!  

Dzisiejsze zajęcia wpisują się w obszar edukacji ruchowo-muzycznej i mają  na celu: 

rozwijanie u dzieci potrzeby ruchu oraz nawyków zdrowotnych i ich rozwój fizyczny (rzut 

do celu), jak również uwrażliwianie ich na muzykę, ćwiczenie pamięci, słuchu i narządów 

mowy. 

Przywitamy się piosenką pt.  "Żabie kroki" ♫ ♫  
https://wszystkodlasmyka.pl/piosenki-dla-dzieci/spiewajace-brzdace-zabie-kroki/ 

Następnie dzieci będą wykonywać ćwiczenie gimnastyczne "Ptasie zabawy". Jest to  zabawa 
ruchowa z elementem rzutu „Jajko w gnieździe” oraz  zabawa ruchowa „Bociany na łące”. 

Dzieci poznają też piosenkę pt. "Bocian". Słowa: Maria Konopnicka, muzyka: Arkadiusz 
Aries Niezgoda.  
Na koniec wykonają zabawę ruchową, w którym będą musiały wykorzystać poznaną 
piosenkę.  
Zapraszam do wspólnej zabawy! :) 

            Część I  

Kochane dzieci, na początek wykonacie ćwiczenia ruchowe "Ptasie zabawy"                 

i w tym celu wspólnie z rodzicami przygotujcie sobie cztery talerzyki 

jednorazowe i cztery miękkie średniej wielkości piłeczki oraz kocyk.  

Następnie przygotujcie się przebierając w stój sportowy do wykonania 

następujących ćwiczeń.  

Pierwsza zabawa „Jajko w gnieździe”, polega na tym, że dziecko musi poustawiać piłki 
(jajka) na talerzykach (w gniazdach). I nie byłoby w tym nic trudnego jeśli mogłoby do tego 
używać rąk. Niestety do dyspozycji ma jedynie prawą i lewą stopę. Na jednym talerzyku ma 
się znaleźć jedna piłeczka. Gdy jajka są w gniazdach (piłki na talerzykach), dziecko sprawdza, 
czy kurczaki chcą się wykluć, podchodzi do każdego gniazda i lekko naciska stopą na jajko 
celem sprawdzenia czy jest miękkie. Znów musi do tego podejść bardzo delikatnie, tak aby 
żadne jajko nie wypadło z gniazda. 

                                                        

                    jajko                                   piłki                                                   talerzyk 

https://www.sport.pl/pilka/0,0.html


Druga zabawa „Bociany na łące”, polega na tym, że dziecko biega po pokoju i macha 

szeroko rozpostartymi ramionami, udając lecącego bociana. Na hasło rodzica: Gniazdo 

ląduje, składając skrzydła blisko ciała, i stają na jednej nodze (druga może być ugięta w 

kolanie), gdy rodzic wysoko podniesie rękę dziecko klekoce głośno gdy ją opuści klekocze 

cichutko i tak na zmianę. 

                             i         kocyk                   

                                     

 

 

Część II 

Wraz z rodzicami poznacie teraz piosenkę pt. "Bocian" M. Konopnickiej. 

 

„Bocian”  

Bociek, bociek leci! 
Dalej, żywo dzieci! 

Kto bociana w lot wyścignie, 
Temu kasza nie ostygnie. 

Kle, kle, kle, kle, kle.  
 

Bociek dziobem klaska: 
— Wyjdźcież, jeśli łaska! 

Niech zobaczę, niech powitam, 
Niech o zdrowie się zapytam. 

Kle, kle, kle, kle, kle 
 

— A ty, boćku stary, 
Piórek masz do pary; 

Żaby je liczyły w błocie, 
Naliczyły cztery krocie. 

Kle, kle, kle, kle, kle! 
 

Nim skończyły liczyć, 
Już je zaczął ćwiczyć. 

https://basn.pl/piosenki/bocian.php 



Dziecko uczy się słów piosenki według uznania albo całości, albo fragmentu, 

najważniejsze jest żeby dziecko bardzo dokładnie wypowiadało słowa 

refrenu: Kle, kle, kle, kle, kle, gdyż dokonuje wtedy ćwiczeń aparatu mowy.  

Dziecko podejmuje próby śpiewu piosenki do muzyki: Arkadiusza Niezgody. 

Raz śpiewa piosenkę wolno, raz szybko. 

W wyniku tych działań dziecko wykonuje ćwiczenia emisyjne na sylabach „kle” oraz uczy się 

prawidłowego reagowania odpowiednim ruchem na dźwięki grane w tempie wolnym lub 

szybkim. 

      Część III    

 
„Tańczący z żabą bocian”- zabawa ruchowo- muzyczna.  
Rodzic chowa w pomieszczeniu pod nieobecność w nim dziecka, wcześniej 
wycięte przez dziecko obrazki żaby i bociana.  
 

 
 
Zadanie dziecka polega na tym, że dziecko musi je odszukać, kiedy już                      
to nastąpi rodzic tańczy z dzikiem przy dźwiękach piosenki na powitanie                
"Żabie kroki".  
(https://wszystkodlasmyka.pl/piosenki-dla-dzieci/spiewajace-brzdace-zabie-kroki/). 

W tańcu rodzic jest bocianem, a dziecko żabą i wykonują ruchy bohaterów 
piosenki: żaba podskakuje, bociek nogą wymachuje, bociek wzdycha, łapie 
żabę pod boczki i tańczy z nią w przód i w tył. Oczywiście wszystko w rytm 
muzyki. 
 

Miłej zabawy :) 

                                                                                     Powodzenia !!! 

                                                 Paulina Kozłowska i Danuta Czechowska.   


