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Grupa „Motylki” 
 

CZWARTEK  - 14.05.2020r. – temat dnia „Muzyka relaksacyjna” 
 

 „Wielkie malowanie” – zabawa. 

Przygotuj folię spożywczą, farby plakatowe, szerokie pędzle i słoik z wodą. Spakuj wszystko i zabierz 

dziecko na spacer. Znajdźcie miejsce, w którym będziecie mogli rozwinąć folię spożywczą, np. trzepak, 

dwa niewielkie drzewa rosnące w odległości około 1,5–2 m od siebie. Możecie też znaleźć dwa długie 

patyki i wbić je w ziemię w odpowiedniej odległości jeden od drugiego. Rozwiń folię spożywczą wokół 

trzepaka, drzew lub patyków tak, aby stworzyć dużą pionową foliową powierzchnię. Zachęć dziecko do 

namalowania na niej wiosennej łąki. Dopilnuj, aby podczas malowania dziecko wykonywało ruchy 

całych ramion. Po skończonej zabawie pamiętajcie o sprzątnięciu folii.  

 

 „Muzyczne powitania” – zabawa ruchowa. 

Rodzic włącza dowolną muzykę. W chwilach, gdy muzyka milknie, wydaje polecenia wykonania 

krótkich działań, np. skacz na jednej nodze, złap się za kostki, skacz jak zajączek, zamień się w kurę, 

dotknij czegoś zielonego itd. 

 

 „Po co nam muzyka?” – burza mózgów. 

Dziecko mówi o swoich pomysłach na temat tego, po co ludziom muzyka. Na koniec trzeba podsumować 

wszystkie informacje i w razie potrzeby uzupełnić. 

 

 „Muzyka łagodzi obyczaje”- rozmowa. 

Dziecko stara się wyjaśnić, co oznacza powiedzenie „muzyka łagodzi obyczaje”. Można to zrobić 

podając przykłady. 

 „Namalujmy muzykę!”- praca plastyczna. 

Potrzebne będzie: Kartka, farby 

Rodzic włącza muzykę A. Vivaldiego „Wiosna” (link: 

https://www.youtube.com/watch?v=jdLlJHuQeNI), a dziecko swobodnie maluje palcami i ilustruje 

muzykę farbami. 

 

 „H jak hamak” - wprowadzenie litery H, h na podstawie wyrazu hamak (załącznik nr 1: strona 3) 

o Podzielcie wyraz „hamak” na sylaby, na głoski. Policzcie, ile jest głosek w tym wyrazie. 

o Prezentacja nowej litery małej i wielkiej, pisane i drukowanej (załącznik nr 1: strona 3), 

omówienie kształtu, wodzenie palcem po konturze litery, pisanie ręką w powietrzu i na 

talerzu wypełnionym  mąką, cukrem lub solą 

o Szukanie wyrazów, które zaczynają się na literę H (rodzic może narysować rzeczy na 

rozpoczynające się na tą literę na kartce). 

o Wykonanie karty pracy (plac zabaw karty 4, kartka – 17 cała lub załącznik pdf strona 17-

18). 
 

 „W parze” – zabawa ruchowa. 

potrzebna będzie miska i drewniana miska. Rodzic wystukuje rytm na odwróconej misce, a dziecko 

tańczy w jej rytm. Później następuje zamiana.  

https://www.youtube.com/watch?v=jdLlJHuQeNI
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Załącznik 1. Litera H, h – drukowane i pisane 

 

 


