
            KTO TAK PIĘKNIE GRA? 

Cele:  
- Kształtowanie prawidłowej postawy ciała. 

- Rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej. 

- Zapoznanie ze sposobem wykonania grzechotki. 

- Rozwijanie inwencji twórczej. 

- Wdrażanie do dokładnego wykonywania pracy. 

 

 

„Sprawne ręce” – zabawa logorytmiczna D. Kossakowskiej. 

 Powtarzamy rymowankę wykonując  jednocześnie odpowiednie  ruchy rąk. 

Dwa kółeczka małe, 

jedno koło duże. 

Ręce trzymasz z przodu, 

teraz trzymasz w górze. 



 

 

„Zabawy na łące” – zabawy i ćwiczenia 

 
„Figury” – Dzieci maszerują, poruszają się  w różnych kierunkach. Na 

zapowiedź „figury” – zatrzymują się przybierając dowolną figurę. 

„Szukaj pary” – Dzieci poruszają się swobodnie po sali. Na hasło „szukaj 

pary” – dzieci dobierają się w pary według instrukcji, np. stajemy naprzeciw 

siebie, stajemy jeden za drugi, stoimy obok siebie i trzymamy się za ręce. 

„Pszczoły do ula” – Dzieci poruszają się po sali naśladując lot pszczół. 

Sygnał gwizdka oznacza, że dzieci – pszczoły wchodzą do ula – obręczy 

rozłożonych na podłodze.  

„Omijamy pokrzywy” – na podłodze rozkładamy kilka kartek A4. Dzieci 

biegną jedno za drugim w taki sposób, aby nie nastąpić na kartkę. 

„Marsz” – Marsz po obwodzie koła: na palcach, na piętach, małymi kroczkami, 

dużymi krokami. 

 

 



 

 

„Grzechotka” – ozdabianie plastikowej butelki  

papierem samoprzylepnym. 

 

Potrzebujemy: plastikowe butelki po kefirze, kolorowy papier samoprzylepny, 

wypełnienie do butelek: groch, fasola, spinacze biurowe, kasza, makaron, 

żołędzie 

Nauka rymowanki przed rozpoczęciem zadania: 

 

Wszyscy się witamy, 

dobry humor mamy. 

Zatańczymy, zaśpiewamy, 

wesoło zagramy. 

 

 

Wizyta w szkole muzycznej - Poznajemy instrumenty film edukacyjny. 

 

https://youtu.be/f43qSH2Nq9w 

 

 

 
 

 

 

Dzieci oglądają instrumenty perkusyjne, wypowiadają się na temat ich wyglądu, 

demonstrują sposób gry na wybranych instrumentach. 

 

https://youtu.be/f43qSH2Nq9w


Następnie zabierają się do pracy ozdabiając plastikowe butelki elementami 

wyciętymi z kolorowego papieru samoprzylepnego. Następnie wsypują do 

butelki fasolę, groch itp. Można zrobić kilka instrumentów aby porównać ich 

dźwięki. 

 

„Koncert przedszkolaków” – improwizacje rytmiczne. Dzieci grają na 

wykonanych przez siebie grzechotkach. 

 

 

 

 

  
 

 

Pamiętajmy  o przestrzeganiu zasad higienicznych: 

1.Myj często ręce wodą z mydłem przez 30 sekund. 

2. Myj ręce przed każdym posiłkiem i po wyjściu z toalety. 

3. Podczas kaszlu i kichania zakryj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką. 

Jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do kosza i umyj ręce. 

4. Unikaj dotykania oczu ,nosa i ust. Dłonie dotykają wielu powierzchni, które 

mogą być zanieczyszczone wirusem. 

 


