
30.03.2020 

Witam Kochani! Mam nadzieję, że pomimo całej tej trudnej sytuacji czujecie się dobrze i 

humory Wam dopisują. Dziś spotykamy się w przestrzeni muzyczno-olimpijskiej. Posłuchamy 

pewnego utworu, trochę potańczymy i poćwiczymy. 

 

 

 Gotowi? No to zaczynamy 

Część I 

Zaczniemy od małej rozgrzewki do znanej Wam piosenki 

https://youtu.be/FGRMM_Vsh0g 

Doskonale! Weźcie teraz chusteczkę higieniczną i usiądźcie wygodnie (pamiętajcie o prostych 

plecach); 

Trzymajcie chusteczkę w dwóch rączkach przed buzią i delikatnie na nią dmuchajcie. Wdech 

noskiem – wydech buzią. Czy porusza się jak firanka poruszana wiatrem? Świetnie.  

Podnosimy chusteczkę nad głowę i dmuchając na nią utrzymujemy ją w górze.  

Zwijamy chusteczkę w kulkę, kładziemy na otwartej dłoni przed sobą i zdmuchujemy, zmiana 

ręki.  

Część II 

Przygotujcie kilka pluszaków lub małych poduszek. 

1. Przy dźwiękach piosenki maszerujecie sobie po pokoju, trzymając maskotkę przed 

sobą, gdy muzyka ucichnie (robimy pauzę) wykonujecie polecenie 

https://youtu.be/3-eNzX7xmFs 

Maszerujemy!     Stop! Podnieś maskotkę nad głowę. Maszerujemy dalej……stop. Połóż 

maskotkę za sobą. Brawo. Idziemy dalej. Stop. Połóż maskotkę obok siebie. Doskonale. 

Idziemy. Stop. Połóż maskotkę przy prawej nodze. Maszerujemy. Połóż maskotkę po swojej 

lewej stronie. 

https://youtu.be/FGRMM_Vsh0g
https://youtu.be/3-eNzX7xmFs


2. Ułóżcie maskotki w rzędzie jedna za drugą zachowując między nimi odstępy. Waszym 

zadanie jest przeskakiwać przez pluszaki. Skaczemy w jedną stronę a wracamy 

slalomem pomiędzy nimi. 

3. Przechodzimy slalomem pomiędzy pluszakami, ale tym razem na czworaka. 

Pamiętajcie by pupa była w górze 

4. Połóżcie się na plecach, maskotkę wkładamy pomiędzy stopy i przenosimy ją za 

głowę; starajcie się zachować proste nogi. Ćwiczenie powtarzamy 10 razy 

5. Kładziemy się na brzuchu, maskotkę trzymamy w wyprostowanych rękach przed sobą 

i unosimy do góry (spróbujcie w tej pozycji policzyć do 10); ćwiczenie powtarzamy  

kilka razy. Doskonale  

6. Wybierzcie maskotkę, która kształtem przypomina piłkę; rzucajcie nią do 

wyznaczonego celu (rodzic może zrobić obręcz ze swoich rąk a dziecko rzuca „do 

kosza”) 

7. Ułóżcie się wygodnie i posłuchajcie; oddychajcie spokojnie; możecie położyć na 

swoim brzuszku misia, który z wami ćwiczył i patrzeć jak miś się porusza; 

https://youtu.be/GYaxmil_v5M 

część III 

Posłuchajcie proszę jednego utworu (Edward Grieg „W grocie Króla Gór”) 

 

https://youtu.be/oUL4qtQIEQY 

Jak opisalibyście ten utwór? Czy jest radosny? Pogodny? Czy może trochę groźny? 

Czy tempo muzyki jest cały czas takie samo? Zwalnia? Przyśpiesza? 

Jest to taniec leśnych skrzatów, które skradają się, by nie obudzić Króla Gór. Spróbujcie 

zamienić się w takie skrzaty i przy dźwiękach muzyki skradajcie się na paluszkach; słuchajcie 

uważnie i w odpowiednim momencie zatrzymajcie się 

Może spróbujecie namalować ten utwór? Zastanówcie się jakich kolorów użyjecie i 

pozwólcie by muzyka was zainspirowała i poprowadziła 

 

Bawcie się dobrze 

Pozdrawiam Was baaaardzo mocno 

Aldona P.  

https://youtu.be/GYaxmil_v5M
https://youtu.be/oUL4qtQIEQY


  

 


