
TEMAT TYGODNIA: „Dzieo dziecka” 

4 dzień – czwartek – „O czy marzys?z”. 

1. Zabawa ruchowa ze śpiewem „Taniec Przyklejaniec”. 

Zataoczymy śmieszny taniec, 

mały taniec przyklejaniec.  

Teraz rączki przykleimy 

i wesoło zataoczymy. 

Zataoczymy śmieszny taniec 

mały taniec przyklejaniec. 

Teraz łokcie przykleimy  

i wesoło zataoczymy. 

Zataoczymy śmieszny taniec 

mały taniec przyklejaniec. 

Teraz brzuszki przykleimy 

i wesoło zataoczymy. 

Zataoczymy śmieszny taniec  

mały taniec przyklejaniec. 

Teraz palce przykleimy 

i wesoło zataoczymy. 

Zataoczymy śmieszny taniec 

mały taniec przyklejaniec. 

Teraz plecy przykleimy 

i wesoło zataoczymy... 

 https://www.youtube.com/watch?v=bkEHK47buMY 

https://www.youtube.com/watch?v=bkEHK47buMY


2.  Nauka piosenki „Mam marzenia”. 

Nie ważne ile masz lat… 
Z nimi, jak w słooca promieniach – 
sprawią, że piękny jest świat, 
Marzenia, Marzenia, Marzenia! 

Wystarczy o nich wciąż myśled 
Wymawiad je coraz głośniej, 
a los nam odpowiedź przyśle, 
Marzenia spełniaj radośnie! 

Marzenia dziś się spełniają, 
bo każdy z nas tego chce, 
sny w jawę się zamieniają, 
kto MARZY, ten dobrze wie… 

Nawet gdy jesteś malutki, 
nie bój się wierzyd i marzyd, 
Marzenia przegonią smutki 
i wszystko może się zdarzyd! 

Marzenia w sercu ma każdy 
i trzeba o nie dbad stale, 
bądź pewny siebie, odważny, 
a zajdziesz dalej i dalej! 

https://www.youtube.com/watch?v=uMRRK73w8M8 

3. „O czym marzysz?” – rozmowa na temat marzeo dziecka. 

Rodzic zadaje dziecku pytania: Jakie są twoje marzenia? Czy mogą się spełnid? Od czego to 
zależy?  

4. „Moje marzenie” – rysowanie świecą i malowanie. 

Dziecko na kartce rysuje kolorową świecą  ilustrację przedstawiającą ich marzenie. Następnie 
zamalowują całą powierzchnię kartki farbą plakatową. 

http://crayonka.blogspot.com/2013/07/bezludna-wyspa.html 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uMRRK73w8M8
http://crayonka.blogspot.com/2013/07/bezludna-wyspa.html


5. Zabawa ze śpiewem „Koniki”. 

„Koniki” 

Noga goni nogę     poruszamy się po kole krokiem dostawnym 
Biegają koniki      j.w 
Stukają kopytka     j.w 
W rytm muzyki     j.w 
Jedna noga tupie: tup, tup, tup   stukamy prawą nogą 3x 
Druga noga stuka: stuk, stuk, stuk   stukamy lewa nogą 3X 
Konik skacze sobie: hop, hop, hop   3 podskoki obunóż 
Koniku w drogę! Wioooooooooooo!  Ręce w górę 

https://www.youtube.com/watch?v=r8qvgiG0GXA 

6. Praca plastyczna „Drzewko moich marzeo”. 

http://montessorki.pl/2018/05/16/konkurs-plastyczny-drzewo-moich-marzen/ 
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