
Dzień dobry, dzień dobry! ☺  

Na sam początek pięknego, wiosennego dnia wykonajmy prostą 

rozgrzewkę: 

https://www.youtube.com/watch?v=4YFmTNqTfsU   

Poćwiczmy teraz nasz aparat mowy: 

• nabieranie powietrza nosem i wypuszczanie ustami, 

• naśladowanie odgłosów zwierząt – kotem mruczy „mmmm”, kotek ziewa 

(naśladowanie), wąż syczy – „ssss”, pszczoła bzyczy „bzzz”, motor „wrrrrrrr” 

• próba dotykania językiem nosa, brody, policzków, 

• dotykanie językiem raz dolnych, raz górnych zębów przy maksymalnie 

otworzonych ustach, 

• naprzemienne nadymanie i wciąganie policzków. 
 

Utrwalmy znajomość piosenki sprzed tygodnia: 

(Zachęcam do włączania muzyki podczas swobodnej zabawy lub innych czynności, wtedy szybko 

Przedszkolaki przyswajają nowe piosenki ☺) 

 

     „Ziemia – wyspa zielona” 

            https://youtu.be/_SKe11ntnGc 

 

1. Nie warto mieszkać na Marsie,  

nie warto mieszkać na Venus.  

Na Ziemi jest życie ciekawsze,  

powtarzam to każdemu . 

Ref. 

Bo Ziemia to wyspa , to wyspa zielona,  

wśród innych dalekich planet.  

To dom dla ludzi, dla ludzi i zwierząt,  

więc musi być bardzo zadbany. 

2. Chcę poznać życie delfinów  

i wiedzieć co piszczy w trawie. 

Zachwycać się lotem motyla  

i z kotem móc się bawić. 

Ref. 

Bo Ziemia to wyspa , to wyspa zielona … 

https://www.youtube.com/watch?v=4YFmTNqTfsU
https://youtu.be/_SKe11ntnGc


3. Posadźmy kwiatów tysiące.  

Posadźmy krzewy i drzewa,  

niech z nieba uśmiecha się słońce,  

pozwólmy ptakom śpiewać. 

                          Piosenka do nauki: 
(Piosenki uczymy czytając na głos każdy wers, Przedszkolak powtarza po nas każdy z nich) 

Piosenka o zdrowej wodzie 

słowa i muzyka: Jerzy Kobyliński 

https://www.youtube.com/watch?v=YZMJWz_me6g 

 

1. Wodę w kranie mamy na zawołanie   

Możesz się napić moje ty kochanie  

Bo zdrowa woda siły, a jakże ci doda   

Życie ocali, kiedy słońce pali.   

 

 Refren.: Zimna woda, siły doda  

Jest do picia i do mycia   

Do żeglowania, do pływania   

Podlewania i pluskania.   

 

2. Pasta do zębów i mydło to trochę za mało 

Wody potrzeba by umyć swoje ciało 

I nic nie urośnie na polach, przecież to wiemy 

Bez wody wszystko umrze tutaj na ziemi. 

 

3. Niech reklamują sobie słodkie napoje 

A my, mądre dzieci i tak wiemy swoje 

Przybyła nareszcie i do nas ta dobra moda: 

Najlepsza na świecie do picia jest właśnie woda. 

Pobawmy się rytmem  

Polecam ciekawą zabawę rozwijającą poczucie rytmu. Udostępniam całą piosenkę – 

zachęcam do tworzenia również własnych kompozycji rytmicznych.  

Można również sekwencje pokazane na filmiku powtarzać kilkakrotnie przez całą 

piosenkę.  

Udanej zabawy, mam nadzieję, że się Wam spodoba … 

 

https://www.facebook.com/archi1977/videos/10219302317801223/  

https://www.youtube.com/watch?v=YZMJWz_me6g
https://www.facebook.com/archi1977/videos/10219302317801223/


https://www.youtube.com/watch?v=di49eLZefIc 

 

Czy pamiętacie zabawę z pudełkami wypełnionymi grochem, kaszę 

gryczaną, solą, cukrem z drugiego tygodnia?  

Teraz te wypełnione pudełka (mogą być 4, 5 lub więcej…) bardzo nam się przydadzą, tylko 

zadanie będzie trochę inne. Potrzebne nam będą tak jak wtedy dwa zestawy. Ustawcie w 

jednym rzędzie jeden zestaw pudełek, nie powinniście znać kolejności drugiego zestawu. 

Dopasujcie teraz sól do soli, cukier do cukru, groch do grochu (mogą być inne składniki, w 

zależności co posiadamy) korzystając tylko ze zmysłu słuchu – potrząsajcie po kolei i 

dobierzcie je w pary.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=di49eLZefIc

