
 
 

Witajcie Słoneczka i Rodzice:) 

 środa 6.05 

 Dzisiejszy dzień zaczynamy powitanką „Wszyscy są” 

https://www.youtube.com/watch?v=h9wMpq8kqkA 

 

Wszyscy są, witam was, zaczynamy już czas. 

Jestem ja, jesteś ty, raz, dwa, trzy. 

 

 Piosenka o klockach Lego  

https://www.youtube.com/watch?v=jjXOT65j1GU 

- zbudujcie z klocków super budowle:) 

 

 Zabawa dźwiękonaśladowcza 

- powtarzajcie za rodzicem końcowe sylaby, postarajcie 

się prawidłowo je wymawiać:)  

 

Jedzie pociąg fu fu fu 

Trąbka trąbi tru tu tu 

A bębenek bum bum bum 

Na to żabki kum kum kum 

Deszczyk kapie kap kap kap 

Konik człapie człap człap człap 

Mucha brzęczy bzy bzy bzy 

A wąż syczy sss sss sss 

Baran beczy bee bee bee 

Za to koza mee mee mee 

Zegar cyka cyk cyk cyk 

A dzwoneczki dzyn dzyn dzyn 

https://www.youtube.com/watch?v=h9wMpq8kqkA
https://www.youtube.com/watch?v=jjXOT65j1GU


Jeżyk idzie tup tup tup 

Woda chlapie chlup chlup chlup 

Dzięcioł stuka stuk stuk stuk 

Do drzwi pukam puk puk puk. 

 

 Nauka  piosenki Śpiewaj tak jak on  - fragmentami ze słuchu 

http://chomikuj.pl/sanczino/*c5*9bpiewaj+tak+jak+on,2711885344.

mp3(audio) 

 

I. Szumią w lesie stare drzewa,  

kos piosenkę z nami śpiewa.  

Ref.: Śpiewaj, śpiewaj tak jak on:  

din, don, din, don, din, don. (bis)  

II. Siedzi czyżyk na gałązce,  

szpak zaprosił go na koncert. 

Ref.: Śpiewaj, śpiewaj...  

III. Dzięcioł stuka w korę drzewa,  

cały las już z nami śpiewa.  

Ref.: Śpiewaj, śpiewaj... 

 

-Kto śpiewa piosenkę z drzewami?  

-Kogo zaprosił szpak na koncert?  

-Jak skończyło się leśne śpiewanie?  
 
 

 Wykonanie grzechotki z puszki lub butelki po napoju 

- wsypcie do puszki lub butelki po napoju do wyboru: groch, 

kukurydzę, ryż...  

-otwory zaklejcie taśmą klejącą lub folią samoprzylepną 

- ozdóbcie puszki, butelki wg własnego pomysłu: folią, papierem  

samoprzylepnym, papierem kolorowym... 

- zróbcie na waszych grzechotkach akompaniament do piosenki 

Śpiewaj tak jak on :) 

 

http://chomikuj.pl/sanczino/*c5*9bpiewaj+tak+jak+on,2711885344.mp3(audio)
http://chomikuj.pl/sanczino/*c5*9bpiewaj+tak+jak+on,2711885344.mp3(audio)


 
 

 

 
 

 

 Relaks - posłuchajcie pięknego Wiosennego walca  polskiego 

kompozytora i pianisty Fryderyka Chopina:)     

- możecie położyć się na kanapie, dywanie... spokojnie oddychajcie, 

zamknijcie oczy, pomyślcie o czymś przyjemnym lub wsłuchajcie się  

w muzykę i zobaczcie obrazy  wiosennej przyrody budzącej się do 

życia  

https://www.youtube.com/watch?v=a0hFZPvanMs 

 

 

Super! pa! do jutra:) 

https://www.youtube.com/watch?v=a0hFZPvanMs

