
12 - 16.04.2021 r. – STARSZAKI 

 

TEMAT TYGODNIA: Z kulturą za pan brat. 

 

Piątek – 16 kwietnia 

 

Temat dnia: Malujemy muzykę. 

 

☺  Ćwiczenia ruchowe: 

https://www.youtube.com/watch?v=n7OIPFcyZRU 

 

☺  „Kapela” – zabawa naśladowcza 

       Dziecko siada w siadzie skrzyżnym. Naśladuje ruchy podczas śpiewu piosenki.  

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

Kapela  

I. Zebrał cudna Jaś kapelę,                        Podczas zwrotek klaszczemy w ręce 

Jakich w świecie jest niewiele,              (na każde słowo przypada jedno klaśnięcie) 

Są tam skrzypce, są tam basy, 

Cóż to będą za hałasy! 

Ref.: Dylu, dylu na badylu,                                naśladujemy grę na skrzypcach 

Firli, firli,                                                   naśladujemy grę na flecie 

Plum, plum, plum                                      naśladujemy grę na pianinie 

Fiku-miku na patyku,                                  robimy młynki palcami wskazującymi 

Tralalala                                                    stykamy kolejne palce obu dłoni 

bum, bum, bum!                                       klaszczemy 

 

II. Na skrzypeczkach Jas wygrywa, 

Nowych gości wciąż przybywa. 

Na skrzypeczkach i na basach 

Przygrywają jak na wczasach.  

Ref.: Dylu, dylu na badylu,                                 

 

☺  „Wiosenny krajobraz z brzozami” – zabawa muzyczno-plastyczna.  

 Rozkładamy dziecku na stoliku kartkę, pędzel i farbę plakatową (jeden kolor, ale 

mocno rozwodniony).  

 Wyjaśniamy dziecku, że za chwilę usłyszy muzykę i ma zamienić swój pędzel w 

tancerza, którzy przy tej muzyce będzie tańczył, a przy okazji malował linie, wzory i 

inne esy-floresy.  

 Podczas trwania muzyki nie dobieramy farby – tancerz nie może przerywać tańca.  

 https://www.youtube.com/watch?v=vip6Pk3He6c 

 Gdy praca schnie, wydzieramy z dzieckiem z białego papieru paski o szerokości 2–3 

cm różnej długości i komponujemy z nich pień brzozy. 

https://www.youtube.com/watch?v=n7OIPFcyZRU
https://www.youtube.com/watch?v=zpuYWwAlzuM
https://www.youtube.com/watch?v=vip6Pk3He6c


 Naklejamy go na wyschniętą pracę i prosimy, by dziecko czarną kredką narysowało 

krótkie kreski na białym pniu.  

 Na koniec pęczkiem kilku patyczków do uszu maczanym w jasnozielonej gęstej farbie 

plakatowej dziecko stempluje delikatnie liście. 

 

 

☺  Dźwięki wysokie i niskie – rozpoznawanie dźwięków wysokich i niskich. 

      Zapraszamy do zabawy: 

         https://www.youtube.com/watch?v=4YFmTNqTfsU 

 

 

☺  Polecamy ciekawe zabawy matematyczne dla przedszkolaków: 

      https://www.matzoo.pl/zerowka 

 

       ☺  Kochani,  

                           pamiętajcie o spacerze : )   

       

                                                                 Do zobaczenia w poniedziałek w przedszkolu 

 

Małgorzata Dziubak 
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