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 Cieplutko witam Dzieci i Rodziców w piątkowe przedpołudnie. 

Przesyłam kolejne propozycje zabaw i ćwiczeń. Miłej zabawy!  
 

• Piosenka Jestem muzykantem 

Posłuchaj piosenki, naśladuj tekst ruchami, śpiewaj, jak grają instrumenty. 

link do piosenki:     https://www.youtube.com/watch?v=fQZ0BL1JJS4 

Jestem muzykantem, konszabelantem       (pokazujemy na siebie) 

My muzykanci, konszabelanci         (rozkładamy ręce wskazując innych) 

Ja umiem grać, my umiemy grać:   (jak wyżej: wskazujemy siebie, a potem   innych)                                                   

A na czym?  

Na pianinie.  

A pianino, i no, i no, a pianino, i no, i no, (naśladujemy palcami grę na pianinie) 

A pianino, i no, i no, a pianino, bęc! 

 

Jestem muzykantem, konszabelantem    (pokazujemy na siebie) 

My muzykanci, konszabelanci.              (rozkładamy ręce wskazując innych) 

Ja umiem grać,  my umiemy grać:           (jak wyżej: wskazujemy siebie, a potem innych) 

A na czym?  

Na skrzypcach. 

Dylu, dylu na badylu, dylu, dylu na badylu, (naśladujemy grę na skrzypcach) 

dylu, dylu na badylu, dylu, dylu bęc! 

 

Jestem muzykantem, konszabelantem    (pokazujemy na siebie) 

My muzykanci, konszabelanci. (rozkładamy ręce wskazując innych) 

Ja umiem grać my umiemy grać:(jak wyżej: wskazujemy siebie, a potem   innych)                                                           

A na czym?  

Na trąbce. 

Tru ru ru ru, tru ru ru ru, tru ru ru ru, tru ru ru ru, (naśladujemy grę na trąbce) 

tru ru ru ru, tru ru ru ru, tru ru ru ru bęc!  

 

Jestem muzykantem, konszabelantem(pokazujemy na siebie) 

My muzykanci, konszabelanci. (rozkładamy ręce wskazując innych) 

Ja umiem grać,  my umiemy grać: (jak wyżej: wskazujemy siebie, a potem  innych)                                                              

A na czym?  

Na bębnie. 

Bum tarara, bum tarara, bum tarara, bum tarara, (klepiemy się po brzuchu) 

bum tarara, bum tarara, bum tarara, bęc! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fQZ0BL1JJS4


Jestem muzykantem, konszabelantem (pokazujemy na siebie) 

My muzykanci, konszabelanci. (rozkładamy ręce wskazując innych) 

Ja umiem grać,  my umiemy grać: (jak wyżej: wskazujemy siebie, a potem innych)                                              

A na czym?  

Na flecie. 

Fiju fiju, fiju fiju, fiju fiju, fiju fiju (naśladujemy grę na flecie) 

fiju fiju, fiju fiju, fiju fiju, bęc! 

 

 

• Powiedz, jak nazywa się instrument muzyczny na obrazku? Jeśli chcesz ozdób go 

plasteliną lub kawałkami papieru kolorowego – załącznik 

 

 

• Zabawy ruchowe 

Przygotuj chusteczkę lub małą apaszkę i poćwicz według poleceń. 

- rysuj na dywanie chustką figury geometryczne – najpierw małe, a później coraz 

większe 

- skacz na jednej nodze wokół chustki leżącej na podłodze, w jedną i w drugą stronę, 

przeskakuj obunóż przez chustkę: w przód i w tył 

- dotykaj chustką różnych części ciała wymienionych przez rodzica (głowa, brzuch, 

ramię…) 

- chwytaj chustkę leżącą na podłodze palcami jednej, a później drugiej stopy, podaj ją 

do ręki 

- w pozycji klęku, wyrzuć przed siebie oburącz chustkę, a następnie pochyl się do 

przodu i przysuń chustkę do siebie 

- chwyć chustkę za dwa rogi  i dmuchaj w nią lekko i mocno.  

 

 

  I to wszystko na dzisiaj. Życzę słonecznego weekendu. Całusek dla Was                           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik 

 

 
 

 

 

 

 

 
 


