
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. „Bo mama najlepiej wszystko wie” (źródło:  
https://www.youtube.com/watch?v=KcXLMRFEy-0&t=16s )

- czy zapamiętaliście słowa refrenu?
- poćwiczcie też zwrotkę pierwszą i drugą 

2. Ćwiczenia rytmiczne 

- wyklaszczcie rytm refrenu 
- zagrajcie na domowym instrumencie perkusyjnym
- wytupcie rytm na stojąco (raz jedną, raz drugą nogą)

3. Zabawa ruchowa do piosenki „Zbieramy kwiatki dla mamy i taty” 
 
- przygotujcie wcześniej kwiatki (narysowane lub sztuczne; mogą być też klocki) i rozrzućcie po 
pokoju. Jesteście na łące 
- rodzic włącza piosenkę, wówczas dziecko chodzi po łące
- w pewnym momencie rodzic wyłącza muzykę i gra na domowym instrumencie lub klaszcze
- wtedy dziecko zbiera kwiatki z łąki, robi bukiet dla mamy, a później dla taty
- gdy usłyszy ponownie piosenkę odkłada bukiet i zabawa zaczyna się od początku

4. Wysłuchanie nowej piosenki pt. „Bal na łące” ( źródło: https://www.youtube.com/watch?v=EM-
Gk01VRaI )  
 

Kiedy świeci słoneczko,

to na łące nad rzeczką

świerszcze stroją skrzypeczki

do wiosennej poleczki.

Dylu – dylu już grają,

https://www.youtube.com/watch?v=KcXLMRFEy-0&t=16s
https://www.youtube.com/watch?v=EM-Gk01VRaI


grube bąki śpiewają,

myszki tańczą poleczkę,

sapią przy tym troszeczkę.

A trzy małe biedronki

nie chcą tańczyć tej polki

i czekają na walca,

aby tańczyć na palcach.

- w czasie słuchania piosenki usiądźcie, połóżcie ręce na biodrach i w rytmie poleczki róbcie 
skręty, a w czasie refrenu (rytm zmienia się na walczyka) kołyszcie się raz na jedną, raz na drugą 
stronę

Odpowiedzcie na pytania: 

- jakie owady występują w piosence?
- na jakim instrumencie grają?
- czy wiecie jak się gra na skrzypcach?
- spróbujcie naśladować grę na skrzypcach, pamiętajcie, że w jednej rączce trzeba trzymać 

smyczek, a w drugiej skrzypce
- jakie tańce tańczą owady? (poleczkę i walczyka)
- jakie owady nie chcą tańczyć poleczki? (biedronki) Brawo!

Spróbujcie teraz zrobić kółeczko z rodzicem i zatańczyć walczyka w czasie refrenu.  
Po tańcu możecie spróbować narysować łąkę, na której odbywa się bal i wszyscy tańczą. 

5. Zabawa ruchowa do piosenki „Świerszcze, łąki i biedronki”

- dzielicie się na dwie grupy: rodzic jest świerszczem lub bąkiem i porusza się w czasie zwrotki, a 
dziecko jest biedronką i porusza się w czasie refrenu (zróbcie dwa domki w dwóch 
przeciwległych kątach pokoju)

- w czasie gdy porusza się świerszcz, biedronka jest w swoim domku

Miłej zabawy i do zobaczenia wkrótce,  
Pani Lidka


