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Witajcie Kochani!!! 

 
Temat dnia: STARE  DOBRE  ZABAWY 
 
 
1.„Pokaż różnice” – zabawa dydaktyczna.  

 



2. Zapoznanie z piosenkami i zabawami, w które bawili się rodzice i dziadkowie.  
 Budzenie radości ze wspólnej zabawy. 
 
Pomoce: Wszystkie piosenki znajdziecie pod tym linkiem:  

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLMsX3EdSBr4Zvl_CeNI_D9tKkD8W0Of_a 

 

 
Przebieg: Do zabawy można zaprosid rodzeostwo i jednego z rodziców 
  
- „Hołki Połki” - zabawa ze śpiewem. Płyta cd „Muzyka na każdą okazję” wersja wokal-na nr 

6 

 
Dziecko stoi  w rozsypce twarzą w stronę prowadzącego. 
 
Tekst piosenki: 
  
- prawa ręka w przód prawa ręka w tył, przód, tył, przód, tył byś szczęśliwym był (czynności 

wykonywane tak jak brzmi tekst) 

- taoczyd hołki -połki, śpiewad cały czas ( ręce uniesione w bok przedramiona ugięte dłonie 

skierowane ku górze i obracamy się wokół własnej osi) 

 taniec to właśnie to (zatrzymujemy się i unosimy prawą rękę w górę aż do wyprostu w 

stawie łokciowym) 

 chodź taoczyd hołki połki, chodź taoczyd hołki połki, chodź taoczyd hołki połki taniec to 

właśnie to. (robimy haczyki i kręcimy się w parach, po każdym „chodź taoczyd hołki połki 

zmieniamy rękę”, na słowa taniec to właśnie to (zatrzymujemy się i unosimy prawą rękę w 

górę aż do wyprostu w stawie łokciowym). 

Powtarzamy tekst piosenki podając kolejną częśd ciała np. lewa ręka, prawa noga, lewa 

noga, brzuszek, kolana, głowa itd. 

 
-„Rolnik sam w  dolinie” - zabawa ruchowa do piosenki. Płyta cd. „Muzyka na każdą okazję” 

wersja wokalna nr 28 

 

-„Stary niedźwiedź mocno śpi” – zabawa ruchowa ze śpiewem. Płyta cd. „Muzyka na każdą 

okazję” wersja wokalna nr 30. 

 
-„Mało nas” - zabawa ruchowa ze śpiewem. Płyta cd. „Muzyka na każdą okazję” wersja 

wokalna nr 15. 

Przypomnienie słów piosenki i wspólna zabawa. 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLMsX3EdSBr4Zvl_CeNI_D9tKkD8W0Of_a


 
-„Wlazł kotek na płotek” – śpiewanie piosenki indywidualne, zespołowe. 

 Płyta cd. „Muzyka na każdą okazję” wersja wokalna nr 35 

 

3.„Moje malowanie” – zabawa muzyczno – plastyczna. Malowanie farbami do muzyki 

poważnej na dużych arkuszach papieru, próba oddania charakteru muzyki za pomocą 

kształtów i kolorów. 
 
• Rozwijanie umiejętności plastycznych. 
 

 

Pozdrawiamy Was serdecznie 

Pani Olga i Basia 

 


