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Propozycje zabaw: Słuchanie wiersza Małgorzaty Strękowskiej-Zaremby „Małe miasteczko”

Propozycje zabaw muzycznych: Zabawa przy piosence „Piosenka młodego patrioty”

Przebieg:
1. Zabawa z rymowanką – Miejscowość swoją znamy, miejscowość swoją kochamy.

 Dziecko wypowiada rymowankę cicho, głośno, rytmizuje ją prostym, wymyślonym
przez siebie ruchem (np. klaskanie, tupanie, podskoki), śpiewa rymowankę na własną
melodię.

2. Słuchanie wiersza Małgorzaty Strękowskiej-Zaremby „Małe miasteczko”

W małym miasteczku nie ma wieżowców,
Schodów ruchomych ni zoo,
Lecz drzew tu więcej, kwiatów i ptaków,
Które śpiewają wesoło.

Dokoła rynku stoi rząd domów
W siedmiu kolorach tęczy;
Ruch jest nieduży, spokojnie, miło,
Czasami pszczoła zabrzęczy.

Czyste powietrze pachnie zielenią,
Na niebie świeci słoneczko,
Wszędzie jest blisko, ludzie się znają,
Dbają o swoje miasteczko.

3. Rozmowa na temat wiersza

 Jak wygląda małe miasteczko?

 Jakie są plusy mieszkania w małym miasteczku?
4. Zabawa ruchowa „Spacer krętą uliczką”

 Rodzic  zawiązuje  oczy  dziecku.  Prowadzi  dziecko  po  „uliczce”  utworzonej  z
klocków, krzeseł itp. Podaje określenia kierunku, np.: prosto, w prawo, w lewo. Po
przejściu trasy następuje zmiana i tym razem dziecko jest „przewodnikiem” a rodzic
przechodzi uliczką z zawiązanymi oczami.

5. Karta pracy cz. 4, str. 27-28 (załącznik nr 1)

Naklejki do zadania z karty pracy s.28



Zabawy muzyczne
1. Ćwiczenia ruchowe przy akompaniamencie dowolnego instrumentu. Marsz, skoki obunóż,
przeskoki z nogi na nogę, krok dostawny.
2. Zabawa z piosenką „Piosenka młodego patrioty”
https://www.youtube.com/watch?v=O8lbwWF7yXo

 Rodzic  przygotowuje  dla  dziecka  biało-czerwoną  chorągiewkę  lub  chusteczki,
wstążeczki itp.

Dziecko to taki patriota mały 
Na co dzień, a nie od święta 
Polską znam flagę i polskie godło 
Hymn ojczysty pamiętam. 

Bo moje miasto, bo moja wioska 
To Polska, to Polska, to Polska! 
A biało czerwone są barwy ulubione
To Polska, to Polska, to Polska!

Chcę jak najwięcej wiedzieć o Polsce
Więc czekam na geografię
Uczę się pilnie polskiej historii
Najlepiej jak potrafię.

Bo moje miasto, bo moja wioska
To Polska, to Polska, to Polska!
A biało czerwone są barwy ulubione
To Polska, to Polska, to Polska!

Dziecko to taki patriota mały
W myślach i czynach przejrzysty.
Brzydkich wyrazów ja nie używam
Dbam o język ojczysty.

Dziecko  wymachuje  chorągiewką  w  górze
z prawej strony
Dziecko  wymachuje  chorągiewką  w  górze
z lewej strony

Dziecko podskakuje dookoła z nogi na nogę
Robi wyskok z chorągiewkami 3x
Dz. podskakuje dookoła z nogi na nogę
Robi wskok z chorągiewkami 3x

Dziecko wymachuje chorągiewką przed sobą
robiąc „ósemki”
Następuje zmiana ręki

Dz. podskakuje  dookoła z nogi na nogę
Robi wyskok z chorągiewkami 3x
Dz. podskakuje dookoła z nogi na nogę
Robi wskok z chorągiewkami 3x

Dziecko wymachuje obiema chorągiewkami
w górze
Maszeruje z chorągiewkami w miejscu

3. Zabawa ruchowa „Podróż po naszej miejscowości”

 Rodzic przygotowuje trzy dowolne instrumenty, mogą być stworzone z przedmiotów
domowego użytku. Ustala z dzieckiem, że dany instrument będzie sygnałem do jazdy
konkretnego  pojazdu:  samochodu,  autobusu  lub  roweru.  Kidy  zagra  instrument
sygnalizujący jazdę samochodem, dziecko porusza się w szybkim tempie udając, że
trzyma kierownicę. Kiedy rodzic da sygnał do jazdy autobusu, dziecko porusza się w
umiarkowanym  tempie  trzymając  kierownicę  „szeroko”  przed  sobą.  Gdy  zagra
instrument sygnalizujący jazdę rowerem, dziecko porusza się unosząc wysoko kolana.

https://www.youtube.com/watch?v=O8lbwWF7yXo
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