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Temat: Muzyka wokół nas.   

 Zapraszam do zabawy z piosenką „Rączki”. 
 Utrwalenie części ciała poprzez pokazywanie ich zgodnie z tekstem piosenki.   

 
(Ilustracja ruchowa piosenki)  
https://www.youtube.com/watch?v=qhvS9qq8_g8 
  
„Rączki” 
  
Rączki robią: klap, klap, klap 
Nóżki robią: tup, tup, tup 
Tutaj swoją główkę mam 
A na brzuszku: bam, bam, bam 
Buzia robi: am, am, am 
Oczy patrzą tu i tam 
Tutaj swoje uszy mam 
I na nosie sobie gram. 
 

 Zabawa słuchowa Jestem tutaj. 
 

Dziecko odwraca się tyłem do rodzica i zamyka oczy. Rodzic, ustawia się w 
dowolnym miejscu sali i mówi słowa: Jestem tutaj. Zadaniem dziecka jest 
wskazanie ręką kierunku, skąd słyszy głos rodzica, nie otwierając oczu. Zabawę 
powtarzamy i za każdym razem rodzic zmienia miejsce. 
 

 Zabawa słuchowa -Głośne, ciche szczekanie? 
 

Do zabawy będą nam potrzebne dwa kartoniki (kartonik biały- oznacza głos cichy, 
kartonik czerwony –glos głośny).  
Zadaniem dziecka jest naśladowanie odgłosów szczekającego pieska według kodu: 
rodzic pokazuje kartonik czerwony dziecko głośno szczeka, kartonik biały- cicho.  
 

              Cicho 

               

              Głośno  
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 Ćwiczenia logopedyczne. 

Dziecko wykonuje ćwiczenia przed lustrem, rodzic czyta tekst i demonstruje 
ćwiczenie. 
 
Pianino ma dużo klawiszy – dotykanie czubkiem języka każdego zęba, tak jak 
pianista gra na klawiszach. 
Bębenek – językiem uderza od jednego do drugiego kącika ust, jak pałeczki w 
bębenek. Naśladuje odgłos bębenka: bum, bum, bum 
Trójkąt – rysuje językiem trójkąt. Dotyka czubkiem języka między środkiem górnej 
wargi a dwoma kącikami ust. 
Gitara – przesuwa czubkiem języka od zębów w stronę gardła. 
Dzwony i dzwoneczki – naśladuje odgłosy dużego dzwonu: bim- bam i małych 
dzwoneczków: dzyń, dzyń, dzyń. 
 

 Praca z obrazkiem. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 

Pokaż kto zachowuje się głośno, a kto cicho? 
 

Pokaż kto jest duży, a kto mały? 
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 Masażyk relaksacyjny na podstawie wiersza Marty Bogdanowicz. 

Dziecko i rodzic siadają jedno za drugim w siadzie skrzyżnym. Następnie rodzic 
czyta wierszyk i zgodnie z jego treścią wykonuje masażyk na plecach dziecka. Po 
pierwszej recytacji następuje zamiana ról. 

     Tu ptaszka małego gniazdeczko         
rysowanie koła 

    Tu się wylało mleczko.        
głaskanie pleców otwartą dłonią z góry na dół         

    Tu żabka do wody wskoczyła.        
 lekkie uderzenie otwartą ..  

Tamtędy mróweczka chodziła  
delikatne pukanie palcami 
I słoń szedł powoli ospale  

powolne klepnięcia całą dłonią 
I wąż miał swoje wykręty 

 ruchy wężowe. 
 

 Praca plastyczna - Słoneczko – Instrument Muzyczny. 
 

Materiały i przybory: drewniany patyczek (patyczek po lodach), dwa kawałki tekturki, 
kolorowa gazeta, cyrkiel, 7 kolorowych guzików, sznurek, igła z dużą dziurką, klej, 
taśma klejąca, dziurkacz. 
 
Odrysowujemy dwa kółka na tekturce i 
dwa razy na kolorowych stronach z 
gazety. Kółka powinny być większe niż 
szklanka a mniejsze niż mały talerzyk. 
Wycinamy i sklejamy ze sobą kółka z 
tektury z kółkami z gazety. 
Przy pomocy taśmy klejącej mocujemy 
drewniany patyczek. Tekturowe kółko z 
umocowanym patyczkiem smarujemy 
dokładnie klejem i sklejamy z drugim 
przygotowanym kółkiem. Czekamy aż 
klej wyschnie. Dziurkaczem robimy 7 
dziurek rozmieszczając je równomiernie 
po okręgu.  

 

Ze sznurka lub kolorowej włóczki 
odcinamy 7 odcinków nici. 
Przy pomocy igły nawlekamy kolejne 
guziki na nitki i mocujemy je do tarczy 
„słoneczka. Najlepiej jest umocować 
guziki zawiązując supeł zarówno przy 
guziku jak i w dziurce na tekturowym 
kółku. Tak wygląda gotowy instrument. 

 


