
Dzień dobry, dzień dobry! 

Drogi Przedszkolaku, drodzy Rodzice… 

 mam nadzieję, że motywacja Was nie opuszcza! 

Nie dajmy się wirusowi!  

Jak tu odpuścić?! Skoro… 

 

… dowiedziono naukowo, że organizowanie dzieciom zabaw 

muzycznych oraz gra na instrumencie wpływa na rozwój i 

koordynację obu półkul mózgowych dziecka! To znaczy, że rozwój 

muzyczny wpływa również na naukę języka lub matematyki! 

  

… w czasie zabaw muzyczno-ruchowych następuje rozwój mięśni, 

poprawa postawy i pracy serca, dzieci uczą się płynnego i 

elastycznego ruchu. 

  

…muzyka ma olbrzymi wpływ na rozwój 

 emocjonalności i osobowości dziecka. 

 



Zatem bawmy się, tańczmy i śpiewajmy! 

  

Zapraszam Ciebie i Twoich Rodziców do zabawy!  

  

Oto link do zajęć: 

  

https://youtu.be/pL_gSLYMVKM   
  

Koniecznie zostań do końca!  
 

https://youtu.be/pL_gSLYMVKM


Zaśpiewajmy! 

  

Naucz się krótkiej, przepięknej piosenki o serduszku! Powtarzaj 

wers po wersie! 

  

A Ty?  Dla kogo narysujesz dziś serduszko?  

  

„Narysuję dziś serduszko” 

https://www.youtube.com/watch?v=S9s19ia-8CA 

  

Narysuję dziś serduszko 

Wszystkim których kocham 

By wiedzieli że myślami 

Zawsze jestem z nimi 

Zrobię dzisiaj coś miłego 

Dla tych których spotkam 

Świat jest lepszy gdy miłością się dzielimy 
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Refren: Bądźmy dla siebie dobrzy i mili 

Uprzejmości nigdy nie za wiele 

Pomagajmy sobie w każdej chwili, 

Ja serduszkiem z Wami się podzielę 

  

Bądźmy dla siebie dobrzy i mili 

Świat jest lepszy gdy miłością się dzielimy 

Bądźmy dla siebie dobrzy i mili 

Świat jest lepszy gdy miłością się dzielimy 
 



Drogi Przedszkolaku!  

 
Wieeeelkimi krokami zbliża się równie wielkie wydarzenie! 

Czy wiesz kto 26 maja obchodzi swoje święto ? 

Posłuchaj piosenki, a wtedy się dowiesz … 

 

„Mamo, Mamusiu” 

https://www.youtube.com/watch?v=GVKKd5tddGA  

 

Mamo, Mamusiu powiedz czego pragniesz.  

Chcę dziś spełnić jedno z Twoich marzeń.  

Mamo, Mamo Jesteś dla mnie bardzo ważna  

Bez Ciebie poranek to już nie to samo  

  

Ref: Mamo, Mamo Kocham Cię najbardziej na świecie 

Mamo, Mamo Śpiewają dziś wszystkie dzieci x2  

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=GVKKd5tddGA


2. Mama , Mamusia najpiękniejsza i cudowna  

Zawsze cierpliwa, nawet gdy ją boli głowa  

Mamo, Mamusiu Chce żebyś wiedziała,  

Że gdy w Ciebie wtulam się Najcieplej wtedy mi 

jest. 

  

  

Życzę Wam pięknego dnia! 
 
 


