
Dzień dobry,

Witam wszystkich rodziców, opiekunów ,przedszkolaki oraz rodzeństwo i zapraszam do 
kontynuacji wspólnego śpiewania oraz zabaw i ćwiczeń rytmicznych.

1. Powtórzcie i utrwalcie poznaną ostatnio piosenkę „Bal na łące” ( https://www.youtube.com/
watch?v=VL-IW-Xy0Jo )

I Kiedy świeci słoneczko,

to na łące nad rzeczką

świerszcze stroją skrzypeczki

do wiosennej poleczki.

II Dylu – dylu już grają,

grube baki śpiewają,

myszki tańczą poleczkę,

sapią przy tym troszeczkę.

III A trzy małe biedronki

nie chcą tańczyć tej polki

i czekają na walca,

aby tańczyć na palcach.

- jakie owady występują w piosence?
- jakie wykonują tańce? (walczyka i poleczkę)
- czy udało się wam nauczyć słów?

Mam nadzieję, że tak. Brawo! Zaśpiewajcie jeszcze kilka razy.  
A teraz zatańczcie z rodzicem. W czasie rytmu poleczki róbcie skręty z rękoma na biodrach, a w 
czasie rytmu walczyka kołyszcie się przenosząc ciężar ciała z nogi na nogę.

2. Zabawa ruchowa do piosenki „Bal na łące”
Rodzic włącza piosenkę
- w czasie rytmu poleczki spróbujcie podskakiwać z nogi na nogę po pokoju
- gdy usłyszycie walczyka, zatrzymajcie się, stańcie w małym rozkroku i kołyszcie się z nogi na 

nogę

https://www.youtube.com/watch?v=VL-IW-Xy0Jo


3. Ćwiczenia rytmiczne: 

- usiądźcie i spróbujcie wyklaskać rytm z piosenki  

- zagrajcie na domowym instrumencie perkusyjnym (możecie też wystukać klockiem o klocek, 
wystukać  o kolana i o podłogę albo wytupać) 
 

4. Wysłuchanie nowej piosenki „Pszczółka śpi w ogrodzie” ( https://www.youtube.com/watch?v=O-
qZO2Pfzxc )

1. Pszczółka śpi w ogrodzie raz, dwa, trzy
ubrudzona w miodzie
raz, dwa, trzy
ref. My dokoła niej chodzimy
i się wcale nie boimy
raz ,dwa, trzy i raz ,dwa ,trzy

2. Pszczółka się zbudziła
raz, dwa ,trzy
nóżką poruszyła
raz, dwa ,trzy

 ref. Kogo dotknie mała pszczoła
musi tańczyć z nią dokoła
raz, dwa, trzy i raz ,dwa, trzy.

- wysłuchajcie nowej piosenki uważnie i odpowiedzcie na pytania:
- co robiła pszczółka?
- czym jest ubrudzona?
- co robiły dzieci?
- czy boicie się pszczółki?
- czy chcielibyście zatańczyć z pszczółką?
- wysłuchajcie piosenki kilka razy i zaklaszczcie na słowa 1, 2, 3 

https://www.youtube.com/watch?v=O-qZO2Pfzxc


5. Zabawa rytmiczno - ruchowa do piosenki

- zamieńcie się w pszczółkę, zwińcie w kuleczkę i śpijcie
- w czasie 1 zwrotki rodzic chodzi wkoło pszczółki
- w czasie 2 zwrotki rodzic siada, a pszczółka budzi się i powoli wstaje, rusza nóżką, dotyka 

rodzica i razem tańczcie w małym kółeczku
- pamiętajcie: na słowa 1, 2, 3 zawsze trzy razy klasnąć
- bawcie się tak kilka razy robiąc zamianę
- czy wiecie, dlaczego mówi się „pracowity jak pszczoła?
- a jak nazywa się domek, w którym mieszkają pszczoły?

6. Zabawa ruchowa „Pracowite pszczółki”

- zbudujcie w kącikiu pokoju domek dla pszczół - ul
- rodzic gra na domowym instrumencie szybki rytm do biegania
- dziecko robi skrzydełka i fruwa po pokoju
- w pewnym momencie rodzic zmienia rytm na podany poniżej- wtedy pszczółka dziecko biegnie 

do ula i robi miód

Życzę miłej zabawy i do zobaczenia wkrótce! 
Pani Lidka


