
4 dzieo – czwartek – „ Umiem zachować się podczas ważnych uroczystości”. 

1. Zabawa ruchowa „Taniec zygzak”. 

Rodzic włącza dziecku filmik. Dziecko słuchając i patrząc naśladuje ruchy dzieci z teledysku. Rodzic 

może dołączyd do dziecka. 

https://www.youtube.com/watch?v=Twc7suv_Om0 

2. „Umiem zachowad się podczas ważnych uroczystości” – rozmowa rodzica z dzieckiem 

Rodzic pyta dziecko jakie uroczystości odbywały się w przedszkolu i jak powinno się zachowywad 

podczas takich uroczystości.  

Można przeprowadzid z dzieckiem quiz: 

1. Podczas oglądania spektaklu w teatrze: 

 Można głośno rozmawiad 

 Trzeba zachowywad się cicho 

 Można jeśd frytki 

2. Gdy podczas paostwowych uroczystości słyszymy hymn polski: 

 Siedzimy i nie śpiewamy hymnu 

 Stoimy na bacznośd i śpiewamy hymn 

 Śmiejemy się 

3. Podczas spotkania z ważną osobą np. panem policjantem 

 Słuchamy uważnie gościa 

 Rozmawiamy z kolegą 

 Łaskoczemy kolegę 

3. „Na muzyce w przedszkolu” – utrwalenie słów i melodii piosenki. 

Taniec do piosenki: 

„Na muzyce w przedszkolu” 

Sł. i muz.  Katarzyna Kulikowska 

Na muzyce w przedszkolu jest nam bardzo wesoło, dziecko trzyma ręce na biodrach i kołysze się na boki 

Teraz zagra bęben, my idziemy w koło.   2X 

(gra instrument)     dziecko idzie po kole w prawo w rym uderzeo bębna 

Na muzyce w przedszkolu jest nam bardzo wesoło, dziecko trzyma ręce na biodrach i kołysze się na boki 

Teraz grają janczary, my biegamy w koło.   2X 

(gra instrumentu)     dziecko biega po kole w lewo w rytm janczarów 

Na muzyce w przedszkolu jest nam bardzo wesoło, dziecko trzyma ręce na biodrach i kołysze się na boki 

https://www.youtube.com/watch?v=Twc7suv_Om0


Teraz grają drewienka, my cwałujemy w koło   2x 

(gra instrumentu)     dziecko cwałuje  ruchem dostawnym w prawo 

Na muzyce w przedszkolu jest nam bardzo wesoło, dziecko trzyma ręce na biodrach i kołysze się na boki 

Teraz grają drumle, my skaczemy wkoło   2x 

(gra instrumentu)     dziecko podskakuje obunóż w prawo  

 

4. „Muzyka na wyciszenie”  

Dziecko leży na plecach. Rodzic włącza utwór F. Chopina „Preludium deszczowe.  

Dziecko wykonuje „Paluszkową improwizację”. 

https://www.youtube.com/watch?v=0LWoLykSSaQ 

5. „ Akordeon” – praca plastyczna. 

Rodzic drukuje kolorowankę, dziecko ją koloruje 

https://miastodzieci.pl/kolorowanki/akordeon/ 
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