
Temat dnia: Taniec dla wiosny. 25.03.2021 

1. „Słońce świeci” – zabawa ze śpiewem na melodię „Panie Janie”. 

 Dzieci siedzą w siadzie skrzyżnym. Na początku śpiewają piosenkę bardzo wolno. 

 Z każdym kolejnym jej powtórzeniem tempo śpiewu wzrasta. Piosenkę dzieci 

śpiewają na melodię „Panie Janie”. 

 

Słońce świeci, 

deszczyk pada,  

Kapu, kap, kapu, kap.  

Śniegu już nie chcemy, 

 deszczyku pragniemy,  

kapu, kap, kapu kap.  

 

Dzieci podnoszą ręce ku górze i „wkręcają żaróweczki”. Ilustrują ruchem spadający 

deszcz: z góry na dół. Uderzają opuszkami palców o podłogę. Grożą palcem. Ilustrują 

ruchem spadający deszcz: z góry na dół. Uderzają opuszkami palców o podłogę 

 

2. Zapraszam teraz  do gimnastyki  przy piosence: 

Gimnastyka na wesoło - YouTube 

 

3. „Przedszkolaki tańczą” – zabawa paluszkowa wg M. Barańskiej. Dzieci siedzą w 

siadzie skrzyżnym. 

Przedszkolaki tańczą Małgorzata Barańska 

 Tańczą sobie przedszkolaki, 

 hop, siup, tralala!  

Wszystkie lubią taniec taki. 

 Hop, siup, tralala! 

 W tańcu pięknie podskakują, 

 hop, siup, tralala, 

 i nóżkami przytupują  

hop, siup...Bęc! 

 

 Dzieci stawiają na otwartej dłoni wszystkie palce drugiej dłoni i „tańczą” nimi, 

starając się poruszać każdym palcem osobno. Kilkakrotnie rytmicznie „podskakują” 

palcami na dłoni. Zmieniają ręce i wykonują te same czynności, co wyżej. Ponownie 

zmieniają ręce i kontynuują wcześniejsze czynności. Po raz ostatni zmieniają ręce i 

robią to samo, co wcześniej. Na słowo „Bęc!” mocno klaszczą 

https://www.youtube.com/watch?v=4T9mvzAZhD8


4. Zestaw zabaw i ćwiczeń gimnastycznych z elementami metody R. Labana 

Autor: Bożena Forma ( w trakcie wykonywania ćwiczeń dzieci piją wodę). 

1. Dzieci maszerują, dostają po jednej nakrętce od dużych butelek plastikowych. 

 Rodzic mówi dziecku jakie ma wykonać ćwiczenia. 

 

2. Wyczucie własnego ciała 

Dzieci siadają w rozsypce. Każde trzyma w prawej ręce ( Rodzic pomaga określić, 

która to ręka, jeżeli dziecko nie wie).  nakrętkę. Dotyka nakrętką poszczególnych 

części ciała zaczynając od głowy (prawa ręka dotyka lewej strony). Następnie 

przełożenie nakrętki do lewej ręki i dotykanie nią prawej strony. 

 

3. Wyczucie ciężaru 

Dzieci kładą nakrętkę na podłodze. Przechodzą do lekkiego rozkroku powoli 

biorąc nakrętkę w ręce. Ruchy wykonują w taki sposób, jakby nakrętki były 

bardzo ciężkie. Próbują je przenieść w inne miejsce. Po wykonaniu zadania 

"bardzo się cieszą", że udało się im przenieść tak duży ciężar - ruchy żywe, 

wesołe. 

 

4. Ćwiczenie z elementem czworakowania 

Przed  dzieckiem leży nakrętka. Czworakując dzieci popychają nakrętkę rękami, 

kierując się w dowolną stronę pokoju. Co jakiś czas odpoczywają w dowolnej 

pozycji. 

 

5. Zabawa Oddaj. 

Dzieci tworzą pary z Rodzicem, siadając twarzami do siebie w dużych 

odległościach. Dziecko kładzie nakrętki na otwartej dłoni (nałożone jedna na 

drugą). Zadaniem jest dojście do rodzica w taki sposób, żeby nakrętki nie spadły 

na podłogę. Ćwiczenie powtarzamy kilka razy zwracając uwagę, żeby nakrętki 

były przenoszone raz na prawej, raz na lewej dłoni. 

 

6. Skoki 

Dzieci układają  linię z nakrętek. Z miejsc przeskakują przez nią. 

 

7. Ćwiczenie przeciw płaskiej stopie 

Dziecko przechodzi do siadu. Nogi swobodnie wyciągnięte w przód. Próbuje 

palcami raz lewej, raz prawej stopy chwycić nakrętkę. 

 

 

5.  Fryderyk Chopin – „Wiosna” op. 74 nr 2. – Wysłuchanie muzyki i omówienie jej 

nastroju.  

https://www.youtube.com/watch?v=kw4aTlxQAdA 

https://www.youtube.com/watch?v=kw4aTlxQAdA


 

 

Dzieci słuchają muzyki z zamkniętymi oczami. Po wysłuchaniu utworu Rodzic pyta: 

 Jaki był nastrój tego utworu?  

Czy był wesoły, czy smutny?  

Na jakim instrumencie grał muzyk? 

Dzieci oglądają zdjęcia Fryderyka Chopina i fortepianu. 

  
 „Taniec dla wiosny” – improwizacja muzyczna. Rodzic przygotowuje  dzieciom 

paski bibuły ( wstążki lub chusty w miarę możliwości) w  różnych kolorach (po dwa 

dla dziecka). Dzieci ponownie słuchają całego utworu i tańczą. 

6. Malujemy do muzyki. Dzieci dostają farbki, kartki i malują słuchając muzyki 

„Wiosna”  to co sobie wyobrażają. 

 

7. Na koniec zachęcam wszystkich do zagrania w dowolna grę planszowa lub układania 

puzzli. 

                                                                                            Dziękuję i pozdrawiam. 


