
19 maja 2020r. (wtorek) 

TEMAT DNIA:  „Co zrobić, gdy chce mi się płakać?”.  

1. „Piosenka o beksie” – nauka słów refrenu. Rozwijanie u dziecka pamięci słuchowej. 

Piosenka o beksie  

sł. Jerzy Dąbrowski, muz. Jarosław Kukulski  

1. Czeka nas dzisiaj nie lada gradka, Bo w tej piosence będzie zagadka: Jak się nazywa 

osoba, która Płacze, jak ciemna chmura?  

Płacze, gdy każą umyć ci szyję. Płacze, gdy chudnie; płacze, gdy tyje. Płacze, gdy zrobi 

w zeszycie kleksa. Jak się nazywa? Beksa!  

REFREN:  

Beksa, to jest taka dama, Co bez przerwy robi dramat. Zawsze nie tak, 

zawsze źle, Beksa ciągle mówi be.  

Beksa, to jest taka pani, Co się nie uśmiechnie za nic. Nie ma mowy, nie 

ma nie, Beksa ciągle mówi be.  

2. Czeka nas dzisiaj trudne zadanie: Jak wygnać z beksy to jej płakanie? Jaką tu radę 

znaleźć dla beksy? Uśmiech tu jest najlepszy.  

Bekso, spróbuj, a zobaczysz, Ile uśmiech w życiu znaczy. Tylko ten się czuje źle, Kto 

bez przerwy mówi be.  

Bekso, nie rób takiej miny, Bo się w końcu obrazimy! Bekso, tak prosimy cię: Przestań 

wreszcie mówić be!  

REFREN:  

Beksa, to jest taka dama…  

 https://www.youtube.com/watch?v=PeYcxLa31hY  

 



 2. „Co zrobić, gdy chce mi się płakać?” – formułowanie odpowiedzi na pytanie 

na podstawie doświadczeń dzieci oraz słów piosenki Piosenka o beksie.  

  

Rodzic rozmawia z dzieckiem na temat płaczu. Zadaje pytania: Z jakiego powodu 

czasem płaczesz? Co robią wtedy rodzice, rodzeństwo, babcia, dziadek? Czy radzisz 

sobie z płaczem? Kiedy przestajesz płakać? Co lub kto ci w tym pomaga? Czy płacz jest 

nam czasem trochę potrzebny? Kiedy? Dlaczego? Jak się nazywa osoba, która bardzo 

często płacze bez powodu? Jak my możemy pomóc takiej osobie? Rodzic czyta drugą 

zwrotkę piosenki Piosenka o beksie. Rodzic pyta: Jaką radę daje beksie piosenka? 

(żeby się uśmiechała). Ta rada jest dobra dla każdego, aby odzyskać dobry humor. 

Teraz, w czasie piosenki będziemy spacerować, a gdy usłyszymy słowo „beksa” 

przybijemy sobie piątkę i szeroko się uśmiechniemy.  

3. „Deszczowy kij”– wykonanie instrumentu.  

Dzieci wykonują instrument z rolki po ręcznikach papierowych. Zaklejają dno rolki 

kwadratowym kawałkiem papieru, posmarowanym klejem. Rodzic przygotowuje 

miseczki z różnymi nasionami lub kaszami. Dzieci, chwytem pęsetowym, przekładają 

nasiona do wnętrza tuby. Zaklejają otwór tuby drugim kwadratowym kawałkiem 

papieru. Mocno ściskają miejsca sklejenia, aby papier dobrze przywarł do tuby. 

Całość owijają folią aluminiową.  

4. Gra na instrumencie – deszczowy kij.  

Dzieci grają, obracając deszczowy kij (dłońmi zatykają otwory tak, aby nasiona się nie 

wysypały) do utworu Bolero Maurice’a Ravela, starając się utrzymać rytm piosenki. 

https://www.youtube.com/watch?v=r30D3SW4OVw 

 5. Ćwiczenia oddechowe „Trudne słowa”.  

Dziecko bierze wdech, a na wydechu wymawia różne słowa (gratka, zagadka, płacze, 

kleksa, beksa), przedłużając brzmienie ostatniej głoski. Za drugim razem wymawia te 

same słowa, dzieląc je na sylaby.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=r30D3SW4OVw


6. „Rozśmieszamy plączącego” – wykonanie z papieru rozweselających 

okularów. 

Dzieci odrysowują z szablonu przygotowanego przez Rodzica okulary, wycinają je, 

ozdabiają, kolorują. Doklejają jakieś śmieszne elementy: krzaczaste brwi, długi nos, 

zwisające serpentyny. Dzieci chodzą w okularach po domu, podchodzą do rodziców, 

robią 

śmieszne miny – rozśmieszają się. Jeśli będzie problem z narysowaniem szablonu 

można skorzystać ze strony na której jest wiele propozycji: 

http://www.supercoloring.com/pl/zabawki-z-papieru/szablon-rozowe-okulary 

Zachęcam do zrobienia różowych szybek w swoich okularach. Dzieci kolorują kawałek 

folii plastikowej, np. z koszulki na dokumenty, różowym lub czerwonym flamastrem. 

Zakładają okulary i oglądają świat w różowych barwach. 

 

http://www.supercoloring.com/pl/zabawki-z-papieru/szablon-rozowe-okulary

