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Wtorek 28.04.2020 r. 

Temat dnia: TAŃCE LUDOWE 

 

 

Cele szczegółowe: 

 zgodnie bawi się z innymi 

 bawi się palcami pokazując słowa rymowanki 

 dmucha w papierek utrzymując go w powietrzu 

 ćwiczy z zachowaniem równowagi 

 przyporządkowuje nazwy do miejsc, umie je wskazać na mapie 

 odgaduje muzyczne miejsce i tytuł piosenki 

 odczuwa radość ze wspólnej zabawy na powietrzu 

 nazywa kolory, wielkość i kształt samochodów 

 prawidłowo powtarza za N. 

 tańczy  poznane kroki 

 

Witajcie nasze kochane Storczyki oto propozycje zabaw 

na dzień dzisiejszy 

 

 

 1.Zabawa paluszkowa „ Małpki na drzewach” 

 Dzieci wyciągają rękę na wysokości oczu i naśladują czynność Rodzica.  

 Po drzewach małpki skakały i tak się zachowywały. 

 Pierwsza małpka taka mała – ruszanie najmniejszym palcem  

 Druga wciąż się chichotała – poruszanie palcem obok i naśladowanie śmiechu  

 Trzecia mocno ziewała – zginanie palca środkowego i ziewanie 

 Czwarta małpka wciąż płakała – poruszanie palcem wskazującym, udawanie płaczu 

 Piąta małpka tak cmokała – pokazywanie kciuka i cmokanie 

 

 



2.Ćwiczenie rozwijające spostrzegawczość wzrokową- „Memo”- Symbole Narodowe 
Rodzic rozdaje wcześniej wycięte karty składające się z podwójnych obrazków przedstawiających 
charakterystyczne symbole kojarzące się z miastami i regionami Polski. Zadaniem każdego uczestnika 

jest odnalezienie jak największej liczby par. Do tej zabawy zapraszamy wszystkich członków rodziny. 

 

 

 

 

 



3.Zabawa oddechowa -“Puszczanie baniek” 

Ulubiona zabawa dużych i małych. Do wody wlewamy płyn do naczyń, ewentualnie kilka kropel 

gliceryny i gotowe. Pamiętajmy, by dziecko nabierało powietrze nosem, a wypuszczało ustami. 

W czasie dmuchania możemy recytować wierszyk, aby przedłużyć proces powstawania bańki: 

“Bańko, bańko udaj się, bo jak nie to będzie źle ! “ 

 

4.Ćwiczenia poranne - powtarzamy ten sam zestaw cały tydzień 

5.Zagadki muzyczne- „Zwiedzamy Polskę”- wysłuchanie fragmentów utworów polskich 

tańców i pokaz podstawowych kroków tanecznych. Drodzy Rodzice zaprezentujcie dzieciom                  

na filmach chociaż namiastkę polskiej tanecznej tradycji ludowej. 

Polonez 

https://www.youtube.com/watch?v=dVbtSCYQ-YM&list=RDdVbtSCYQ-

YM&start_radio=1&t=28  

Sztajerek – Polka 

https://www.youtube.com/watch?v=BwOe9UzxDu0  

Mazur 

https://www.youtube.com/watch?v=PRo0xXWlPps 

Kujawiak – Mazowsze [A]♬ 

https://www.youtube.com/watch?v=RjV1bpxi0bc  

"Oberek" - Lubuski Zespół Pieśni i Tańca 

https://www.youtube.com/watch?v=W2yv16FzS3Q  

Taniec zbójnicki - Bukowina Tatrzańska 2014 

https://www.youtube.com/watch?v=F_BDLYAfg7w  

https://www.youtube.com/watch?v=dVbtSCYQ-YM&list=RDdVbtSCYQ-YM&start_radio=1&t=28
https://www.youtube.com/watch?v=dVbtSCYQ-YM&list=RDdVbtSCYQ-YM&start_radio=1&t=28
https://www.youtube.com/watch?v=BwOe9UzxDu0
https://www.youtube.com/watch?v=PRo0xXWlPps
https://www.youtube.com/watch?v=RjV1bpxi0bc
https://www.youtube.com/watch?v=W2yv16FzS3Q
https://www.youtube.com/watch?v=F_BDLYAfg7w


6.Obserwacja pojazdów, nazywanie ich kolorów i określanie rozmiaru 

Ćwiczenia dykcyjne -  „ Wycieczka samochodem” 
Rodzic czyta, a dziecko powtarza za nim wszystkie wyrazy dźwiękonaśladowcze(pogrubione), 

może pokazywać słyszaną historię. 

Wsiadamy do samochodu i zapinamy pasy: szszszu. Sprawdzamy działanie wycieraczek: 

 I-I-I, wkładamy kluczyki do stacyjki i uruchamiamy silnik: BRRRRRUM, BRRRRRUM, 

BRRRRRUM. Tak silnik pięknie pracuje; BRRRRRRRRRRRRRRRR (WYKONANE 

WARGAMI). Ruszamy przed siebie BRRRRRRRRRRRR. Teraz skręcamy, więc 

kierunkowskaz tyka: TIK- TAK, TIK- TAK, TIK -TAK. Nagle PSCHCHCHCHCY. Oj, 

chyba powietrze zeszło z koła. Trzeba na stacji dopompować: PSSSSSSSSS. Gotowe! Jeszcze 

tylko pukniemy kilka razy kontrolnie młotkiem: DŻ- DŻ- DŻ -DŻ i ruszamy dalej: 

BRRRRRRRRRRRRR. Stop! Przejazd kolejowy- właśnie przejeżdża pociąg: CZ-CZ-CZ-CZ. 

Można jechać dalej: BRZBRZBRZBRZBRZ 

7.Sudoku  - zawierające materiał obrazkowy z polskimi symbolami. Zabawa polega na 

umieszczeniu brakujących obrazków tak, by nie powtarzały się  w pionie i poziomie. 

 



8.Zabawa relaksacyjna- „W Polskiej Puszczy”                                                                           

Rodzic włącza odgłosy lasu link; https://www.youtube.com/watch?v=U__nx2pAkaw, mówiąc 

dziecku, że odpoczywa w Puszczy Kampinoskiej pod Warszawą, kładziemy się  na dywanie - 

trawie , zamykamy oczy i relaksujemy się przy muzyce. 

9.Doprowadź do celu - poprowadź mieszczanina do gniazda orła. 

                                                                                 

 
 

 

 

Miłego dnia 

Pozdrawiamy 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=U__nx2pAkaw

