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21 maj czwartek 
Aktywność muzyczna: Opowieść ruchowa przy muzyce – rozwijanie zdolności 
prawidłowego operowania oddechem.

Piosenka pt. Wiosna na łące.
https://youtu.be/814z9Tpphkw

− Nastała wiosna. Dzisiaj wybierzemy się na łąkę.
Dziecko spaceruje  w określonym kierunku w rytmie nagrania muzyki o 
pogodnym charakterze.
Podczas przerwy w muzyce rodzic  mówi:
− Jak tutaj pięknie! Tyle kwiatów i miękka, świeża trawa!
Dziecko nabiera powietrza nosem, wydycha  ustami na samogłosce – ooo! i 
sylabie
aaaach!
Ponownie maszeruje  w rytmie nagrania muzycznego. Podczas przerwy w 
muzyce rodzic  kontynuuje:
− Czy czujesz , jak pachną kwiaty i kwitnące krzewy?
Dziecko
  zatrzymuje się, nabiera  powietrza nosem, a wypuszcza  ustami, naśladując 
wąchanie
   kwiatów. Następnie udaje kichnięcie.
Ponownie maszerują. N. mówi:
− Pora odpocząć. Kładziemy się na trawie i powoli oddychamy.
Dziecko wykonuje wdech nosem, wydech ustami, następnie wdech ustami i 
wydech ustami.
− Zasypiamy, słuchamy wiosennej muzyki.
W tle słychać cichą muzykę. Dziecko miarowo oddycha, z dłońmi ułożonymi na 
przeponie.
− Zaczyna powiewać wiatr. Szumi trawa. Wiatr wieje coraz mocniej.
Dziecko  przechodzi  do pozycji stojącej. Nabiera  powietrza nosem i wypuszcza 
je, równocześnie  wypełniając powietrzem policzki.

Piosenka  pt. Bal na łące znana dzieciom do zabawy muzycznej w parze. 

https://youtu.be/VL-IW-Xy0Jo

https://youtu.be/VL-IW-Xy0Jo
https://youtu.be/814z9Tpphkw


Aktywność ruchowa: Zestaw ćwiczeń gimnastycznych 

. 1. „Noszenie wody”.   Na  polecenie w prawo zwrot i rozdaje laski 
gimnastyczne, pomaga dzieciom włożyć je między łopatki. Dziecko  naśladuje 
pracę rolnika noszącego wodę. Prostuje się, patrzy przed siebie, wspina się na 
palce i stoi na całych stopach. Idzie raz na piętach, raz na palcach. 

 2. „Koszenie trawy”. Dziecko  w parze z rodzicem lub rodzeństwem , jedno na 
przyjmuje pozycję na czworakach, drugie obwiązuje je w pasie skakanką i 
prowadzi do wyznaczonego miejsca. 

3. „Pług”.  Dzieci ustawiają się na linii jeden za drugim w dwóch rzędach. 
Dziecko  staje w rozkroku, a partner  czołga się pod ich nogami. Następnie 
następuje zamiana ról

 4. „Taczki”. Dzieci w parach stają na linii w jednym końcu sali. Jedna osoba  z 
pary klęka, podpiera się na rękach i wyciąga do tyłu wyprostowane, rozstawione 
nogi. Druga  staje między nimi, łapie za kolana i unosi nogi partnera. W pozycji 
„taczki” pary muszą przejść na drugi koniec pokoju . W drodze powrotnej 
następuje zmiana ról. 

5. „Maszyny rolnicze”. Dziecko  stoją w dowolnym miejscu w sali. Na sygnał  
np.: traktor, kombajn, wóz z konikiem naśladują maszyny rolnicze głosem i 
ruchem. 

6. Rolnik sam w dolinie. Zabawa dla całej rodziny przy śpiewie znanej piosenki. 

https://youtu.be/0Iw20CK9Wz4

https://youtu.be/0Iw20CK9Wz4

