
Drodzy Rodzice dzieci 5-6 letnich (grupy starsze) ! 

Dzień Dobry ! 

Rozpoczynamy zajęcia przygotowujące do Świąt Wielkanocnych 

Na początku posłuchajmy piosenki „Idą Święta Wielkanocne”: 

https://miastodzieci.pl/piosenki/piosenka-wielkanocna/ 

Proponuję teraz celem szybkiego utrwalenia piosenki pobawić się z dziećmi w zabawie 

ruchowej: 

 W poszczególnych zwrotkach naśladujemy zachowanie zająca, kurczaka i baranka 

 Całość zabawy powtarzamy kilkakrotnie, aż  do przyswojenia  tekstu i melodii  

A teraz zabawa ruchowa przy utworze „Taniec piskląt w skorupkach” M. Musorgskiego. 

Link do muzyki: 

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

1. Dzieci naśladują –  ruch piskląt biegając po pokoju na szybkiej muzyce, ręce jak skrzydełka 

2.  Na wolnych fragmentach szukają i dziobią ziarna 

Można wykorzystać też przykładowy film do tej zabawy: 

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

Siadamy i odpoczywamy przy piosence „Pisanki, pisanki jajka malowane” 

Link do piosenki:  

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

 Dzieci zapamiętują wzory malowane w piosence na pisankach 

 Możemy ro wykorzystać do zabawy plastycznej przy tej piosence czyli rysowania lub 

malowania pisanek. 

W kolejnej części dzieci słuchają piosenki opartej na melodii ludowej pt. „Wieziemy tu 

kogucika” 

Link do piosenki: 

https://www.youtube.com/watch?v=F7t-VJGk2WI 

 W czasie 1 i 2 zwrotki łączymy się w pary tworząc tzw. Sanki 

 Na słowa Ku ku ryku. zatrzymujemy się i wyrzucamy obie ręce do góry. 

 W czasie 3 zwrotki robimy kółeczka 

 Pytamy się dzieci, jaki instrument słychać w akompaniamencie utworu. Zapewne 

dzieci nie odgadną, że jest to Akordeon.  

 Można pokazać  dzieciom zdjęcia z internetu oraz  opowiedzieć w kilku słowach na 

czym polega granie na takich instrumentach. Można też zapytać o różnicę  w 

brzmieniu w porównaniu do innych instrumentów, np. pianina, trąbki, skrzypiec itp. 

Tu zapewne będą śmieszne i ciekawe odpowiedzi   ! 
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Całość zabawy powtarzamy kilka razy w zależności od chęci dzieci. 

Na zakończenie powtarzamy ćwiczenia relaksujące z poprzednich zajęć ! 

Załącznik:  

1. Tekst piosenki „Idą Święta Wielkanocne” 

2. Piosenka w mp3 

3. Muzyka Taniec kurcząt w skorupkach 

4. Link do filmu z zabawą 

5. Tekst piosenki „Pisanki pisanki jajka malowane” 

6. Piosenka w mp3 

7. Tekst piosenki  „Wieziemy tu kogucika” 

8. Piosenka w mp3 

Powodzenia !  Udanej nauki i zabawy !  

Do zobaczenia na kolejnych zajęciach. 

Pozdrawiam 

 Ewa Lempkowska – nauczyciel rytmiki 

 

7 kwietna 2020 r. 


