
CZWARTEK 14 MAJ 2020R 

 

TEMAT DNIA: UMIEM ZACHOWAĆ SIĘ POSCZAS WAŻNYCH UROCZYSTOŚCI 

Ćwiczenie 1 

 Głowa, ramiona, kolana….- zabawa  ruchowa z piosenką 

https://www.youtube.com/watch?v=30BVfTvlsrE 

 Ćwiczenia oddechowe „Co to za dźwięk?”. 

Dzieci stoją swobodnie . Rodzic  na wydechu wydaje różne dźwięki, przedłużając ich 

brzmienie. Dzieci  powtarzają i odgadują, co to za dźwięk. Np. fffffffffffffffff (wiatr), 

wwwwwww (duży owad – bąk, trzmiel), ssssssss (wąż, gąska), zzzzzzz (mucha, komar), szszsz 

( szum morza), żżżżżżżż (dźwięk wydawany przez piłę podczas pracy). 

Ćwiczenie 2 

 „Umiem zachować się podczas ważnych uroczystości!” – rozmowa na temat odpowiedniego 

zachowania się podczas uroczystości przedszkolnych, domowych, wyjścia do teatru  czy na 

inne uroczystości. Uświadamianie dzieciom konieczności 

przestrzegania norm społecznych podczas uroczystości. 

 

 

R. rozmawia z dzieckiem o uroczystościach np.  przedszkolnych, rodzinnych, świątecznych. 

R. tłumaczy, jak powinno się zachowywać w czasie takich uroczystości w przedszkolu, teatrze 

lub w innych miejscach. 

– Zabawa parateatralna. 

R. mówi do dziecka : Wyobraźcie sobie, że jesteście publicznością, a wasi koledzy i koleżanki 

to aktorzy i aktorki na scenie (można wykorzystać  pluszaki  - aktorzy jako zastępstwo 

kolegów i koleżanek) 

Rodzic bierze jabłko, udaje, że je zjada. Zadaniem dziecka  jest powiedzieć czy rodzic 

zachowuje się odpowiednio. 

R. mówi: Wyobraźcie sobie, że na scenie skończyła się uroczystość. Osoba prowadząca kłania 

się wam. Jedno dziecko bije brawo, drugie wstaje i odchodzi od grupy. Zadaniem dziecka jest 

powiedzieć , które zachowanie jest odpowiednie. 

 

Po rozmowie , proszę by dzieci z podanych obrazków  wybrały odpowiednie(przedstawiające 

prawidłowe zachowania) i uzasadniły swój wybór. 

https://www.youtube.com/watch?v=30BVfTvlsrE


      

   

 

  

Ćwiczenie 3 

 Na muzyce w przedszkolu- taniec do piosenki 

https://www.youtube.com/watch?v=tluFKwo42EM 

 

Na muzyce w przedszkolu 

sł. i muz. Katarzyna Kulikowska 

Na muzyce w przedszkolu jest nam bardzo wesoło.  -Dzieci trzymają się za ręce i kołyszą się na 

https://www.youtube.com/watch?v=tluFKwo42EM


boki. 

Teraz zagra bęben, my idziemy wkoło. x2  jw. 

(instrumenty)  Dzieci idą w prawo w rytm uderzeń bębna. 

Na muzyce w przedszkolu jest nam bardzo wesoło. - Dzieci trzymają się za ręce i kołyszą się na 

boki. 

Teraz grają janczary, my biegamy wkoło. x2  jw. 

(instrumenty)  Dzieci biegną w lewo w rytm dźwięków 

janczarów. 

Na muzyce w przedszkolu jest nam bardzo wesoło.  -Dzieci trzymają się za ręce i kołyszą się na 

boki. 

Teraz grają drewienka, my cwałujemy wkoło. x2  jw. 

(instrumenty)  Dzieci cwałują ruchem dostawnym w prawo w rytm uderzeń bębna. 

Na muzyce w przedszkolu jest nam bardzo wesoło.-  Dzieci trzymają się za ręce i kołyszą się na 

boki. 

Teraz grają drumle, my skaczemy wkoło. x2  jw. 

(instrumenty)  Dzieci podskakują obunóż w prawo. 

Na muzyce w przedszkolu jest nam bardzo wesoło.  -Dzieci trzymają się za ręce i kołyszą się na 

boki. 

 Muzyczne wyciszenie. 

Dzieci leżą na plecach. Słuchają utworu Fryderyka Chopina Preludium deszczowe. Wykonują 

„paluszkową improwizację” 

https://www.youtube.com/watch?v=OJM0qsUsfvA 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OJM0qsUsfvA

