
Aktywność muzyczna – Zabawa przy piosence Kolorowe dzieci M. Jeżowskiej 

1. Zabawa na powitanie – „Gimnastyka” – wykonuj polecenia zgodnie z tekstem piosenki, za 

każdym razem nagranie będzie odtwarzane szybciej. 

 

Jeden raz klaśnij głośno, 

Jeden raz ugnij nogi, 

Spróbuj dotkną sufitu, a teraz podłogi. 

 

Tu jest ręka, a tu noga 

Tu jest sufit, tu podłoga 

 

2. Osłuchanie z piosenką  Kolorowe dzieci  (sł. Jerzy Bielunas, muz. Majka Jeżowska)  
https://www.youtube.com/watch?v=XMnJupsJnm8 

 

Gdyby, gdyby moja mama  
pochodziła z wysp Bahama,  

falowanie rękami – raz z prawej strony, raz z lewej strony  
to od stóp po czubek głowy  
byłabym czekoladowa.  

przykucnięcie i dotknięcie dłońmi stóp;  
w pozycji stojącej dotknięcie głowy  

Mogłam przyjść na świat w Cejlonie,  
na wycieczki jeździć słoniem.  

złączenie dłoni i falowanie przedramionami  
I w Australii mieć tatusia  
i z tatusiem łapać strusie.  

przeskakiwanie z nogi na nogę w miejscu  

Ref. Nie patrz na to, w jakim kraju  
jaki kolor dzieci mają  
i jak piszą na tablicy –  
to naprawdę się nie liczy!  
Przecież wszędzie każda mama,  
każdy tata chce tak samo,  
żeby dziś na całym świecie  
mogły żyć szczęśliwe dzieci. (…)  

(Źródło piosenki: płyta CD „Marzenia się spełniają”,  
Majka Jeżowska, Dystrybutor Fonografika, rok wyd. 2015) 

3. Rozmowa na temat tolerancji w oparciu o tekst piosenki: 

Rodzic pyta dziecko czy wie co oznacza słowo tolerancja. Wyjaśnia jego znaczenie, 

tłumacząc, że tolerancja polega na akceptowaniu inności jakiejś osoby: przyjmujemy ją taką, 

jaka jest, nawet jeśli ma inny kolor skóry, inaczej wygląda czy się ubiera inaczej niż my. Tak 

https://www.youtube.com/watch?v=XMnJupsJnm8


jak każdy kwiat jest inny, tak również każdy człowiek jest inny. Wtedy, gdy ludzie wzajemnie 

sobie pomagają, troszczą się o siebie i są dla siebie dobrzy, tworzą piękny bukiet kwiatów. 

 
4. Zabawa rytmiczna - Rytmy z sawanny.  
Rodzic wygrywa na bębenku prosty rytm, a dziecko stara się go powtórzyć na zasadzie echa 
rytmicznego. Można wygrywać rytm na instrumentach perkusyjnych, ale także wystukując 
dłońmi o uda lub stopami o podłogę. Chętne dzieci mogą same wygrywać rytmy, a rodzice 
powtarzają.  
 


