
Dzień dobry,

Witam wszystkich rodziców, opiekunów, rodzeństwo oraz wszystkie przedszkolaki! Zapraszam do 
kontynuacji wspólnego śpiewania oraz zabaw i ćwiczeń rytmicznych.  
 
 
1. Czy pamiętacie piosenkę o Panu Listonoszu? (źródło: https://www.youtube.com/watch?
v=GoNNQZvdnbc ) Wysłuchajcie jej ponownie i spróbujcie nauczyć się w tym tygodniu całej.

1. Idzie pan listonosz
Z uśmiechem na twarzy,
Chociaż niesie torbę,
Która dużo waży.
 
Ref. Pan listonosz dzielnie ciężką torbę nosi,
Listy oraz paczki co dzień nam przynosi! (2x)
 
2. Idzie pan listonosz
Kiedy słońce grzeje,
Idzie pan listonosz,
Gdy deszcz mocno leje.
 
Ref. Pan listonosz dzielnie ciężką torbę nosi,
Listy oraz paczki co dzień nam przynosi! (2x)
 
3. Idzie pan listonosz
Do przedszkola wchodzi,
Uśmiech przedszkolaków
Dzień mu rozpogodzi.
 
Ref. Pan listonosz dzielnie ciężką torbę nosi,
Listy oraz paczki co dzień nam przynosi! (3x)

Odpowiedzcie na pytania:  
 
- o kim jest piosenka?
- co robi listonosz?
- czy to jest jego zawód?
- czy jego torba jest lekka?
- dokąd chodzi listonosz?
- czy zawsze ma ładną pogodę?
- czy znacie jakieś inne zawody? Wymieńcie. 
 
 

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


2. Ćwiczenia rytmiczne do piosenki

- wyklaszczcie rytm podany poniżej, najpierw w wolnym tempie, a później spróbujcie szybciej 

 

- rodzic klaszcze lub gra na domowym instrumencie recytując słowa w wolnym tempie, a dziecko 
powtarza

- jeśli dziecko zapamięta dobrze słowa, można spróbować szybciej  
 
 

3. Jeśli chcecie zabawcie się w listonosza. Zabawa opisana była w 11 tygodniu naszych spotkań.

4. Ćwiczenia słuchowe i zgadywanki. Rozpoznawanie odgłosów i zjawisk akustycznych.

- dziecko siedzi tyłem do rodzica i zgaduje
- do zabawy potrzebne są rozmaite znane dzieciom przedmioty, takie jak: łyżki, pokrywki, klucze, 

drobne pieniądze
- zadaniem dziecka jest określenie, z którego przedmiotu wydobyty został dźwięk
- mogą to być również różne instrumenty oraz odgłosy szurania krzesłem, stukania, zamykania i 

otwierania okna, klaskania, tupania, pstrykania i gwizdania
- a teraz obejrzyjcie filmy i spróbujcie zgadywać odgłosy: https://www.youtube.com/watch?

v=qkA2NHliZtg , https://www.youtube.com/watch?v=f43qSH2Nq9w , https://www.youtube.com/
watch?v=6y0LGu724lY  
 

5. Wysłuchanie nowej piosenki pt. „Rodzinna wycieczka”

1. Wyjeżdżamy na wycieczkę
naszym samochodem,
kiedy siadam w foteliku
zaczynam przygodę.
 
Ref. Rodzinna wycieczka
na czterech kółeczkach!

https://www.youtube.com/watch?v=qkA2NHliZtg
https://www.youtube.com/watch?v=f43qSH2Nq9w
https://www.youtube.com/watch?v=6y0LGu724lY


Zapinamy pasy,
jedziemy na wczasy! 
 
2. Droga wije się przez pola,
lasy i miasteczka,
z mostu widać jak turyści
płyną na łódeczkach.
 
Ref. Rodzinna wycieczka... 
 
3. Na poboczu stoją znaki
jazdę ułatwiają,
dzięki nim podróżujący
cel swój osiągają.
 
Ref. Rodzinna wycieczka... 

- posłuchajcie uważnie piosenki kilka razy i odpowiedzcie na pytania: 
 
• co nadchodzi wkrótce?  
• gdzie jadą dzieci?  
• czym podróżują?  
• kto jedzie na wczasy?  
• co ułatwia jazdę?  

- spróbujcie powtórzyć słowa refrenu, może uda wam się je zapamiętać
- wyklaszczcie rytmicznie refren, a potem wystukajcie o kolana i o podłogę
- rodzic klaszcze, a dziecko powtarza  
 
 
 

6. Zabawa do piosenki pt. „Rodzinna wycieczka” 
 
- rodzic włącza piosenkę a dziecko naśladuje samochód
- wybieracie dokąd chcecie jechać i biegacie w rytmie piosenki po pokoju
- gdy skończy się piosenka, rozpakowujecie samochód i odpoczywacie
- możecie też pójść na plażę, do lasu, w góry lub na łąkę
- jeśli chcecie narysujcie teraz waszą rodzinną wycieczkę 
 
 

Życzę miłej zabawy i do zobaczenia wkrótce, 
Pani Lidka


