
Dzień dobry, 
 
Witam wszystkich rodziców, opiekunów, przedszkolaków oraz rodzeństwo.  
Zapraszam do kontynuacji wspólnego śpiewania oraz zabaw i ćwiczeń rytmicznych.  
 
 
1. Powtórzcie i utrwalcie poznaną ostatnio piosenkę pt. „Pan policjant” (źródło: https://
www.youtube.com/watch?v=ilywzLXZbOc&t=19s )

Pan policjant porządku pilnuje.
Przechodniów na pasach kontroluje.
Gdy żółte świeci pyk pyk pyk,
Nie przebiegamy myk myk myk.
Cierpliwie czekamy, na światła patrzymy,
Gdy będzie zielone wtedy przechodzimy.
Czekamy, czekamy, zielone świeci już. 
Teraz przejść możemy, rum tum tum.
Rączkę wyciągamy, i się rozglądamy.
Na jezdnię wchodzimy, szybko przechodzimy.
Tup tup tup, tup tup tup.

Czerwone światło to zły znak.
Stoimy wszyscy, tak tak tak.
Pan policjant wszystko kontroluje.
Na czerwonym przejdziesz - mandat otrzymujesz.
Tak tak tak, tak tak tak.

Czerwone światło to zły znak.
Stoimy wszyscy, tak tak tak.
Pan policjant wszystko kontroluje.
Na czerwonym przejdziesz - mandat otrzymujesz.
Tak tak tak, tak tak tak.

- czy wiecie jakiego koloru są światła drogowe?  
- kiedy stoimy, a kiedy przechodzimy? 
- co dzieje się w piosence, gdy ktoś przejdzie na czerwonym świetle?
- Brawo! Znacie odpowiedzi na wszystkie pytania!

2. Ćwiczenia rytmiczne 

- wyklaszczcie rytmicznie w rączki słowa:  
„pyk, pyk, pyk
myk, myk, myk
rum, tum, tum,
tup, tup, tup
tak, tak, tak”

-  spróbujcie wystukać rytm o podłogę, w kolana, nad głową
- zagrajcie na dowolnym domowym instrumencie perkusyjnym (możecie wykorzystać drewniane 
łyżki, pokrywki lub zrobić własny instrument, np. grzechotki - wystarczy wrzucić do jajka z Kinder 
niespodzianki ryż lub groch i potrząsajcie w rytmie o drugą rączkę)

https://www.youtube.com/watch?v=ilywzLXZbOc&t=19s


3. Zabawa ruchowa „Samochody i policjant”

- przygotujcie dwa kolory (możecie wyjąć zwykłe kartki z bloku technicznego lub przygotować 
klocki) - posłużą wam one za światła

- rodzic (policjant) staje na środku i pokazuje światło zielone, gra szybki rytm do biegania 
- dziecko trzyma kierownicę i biega po pokoju
- w pewnym momencie rodzic przestaje grać i pokazuje światło czerwone: wówczas samochód 

powinien się zatrzymać
- jeśli się nie zatrzyma, policjant można wręczyć mandat (np. karty z jakiejś gry), ale nie jest to 

konieczne

Powtórzcie zabawę kilka razy. Jeśli dziecko będzie chciało, możecie zamienić się rolami. 

4. Piosenka do słuchania „Pan policjant” (źródło: https://www.youtube.com/watch?
v=stMe2w_gDrU&t=38s )

- teraz usiądźcie, odpocznijcie i zobaczcie, jak dzieci z innego przedszkola ostrożnie i grzecznie 
maszerują po pasach

- jeśli chcecie możecie śpiewać z innymi dziećmi 

5. Wysłuchanie nowej piosenki z okazji dnia mamy i taty pt. „Bo mama najlepiej wszystko 
wie” ( źródło: https://www.youtube.com/watch?v=KcXLMRFEy-0 )

- spróbujcie nauczyć się tylko refrenu

- wyklaszczcie rytm refrenu w rączki oraz w dowolne miejsca
- zagrajcie na domowym instrumencie, spróbujcie wyklaskać w ręce rodzica, wytupcie też rytm na 

stojąco w miejscu

Życzę miłej zabawy i do zobaczenia wkrótce!  
 
Pani Lidka

https://www.youtube.com/watch?v=stMe2w_gDrU&t=38s
https://www.youtube.com/watch?v=KcXLMRFEy-0

