
 

 

Witamy Was serdecznie !  

W dniu dzisiejszym będziemy rozwijać zdolności muzyczne oraz artystyczne dzieci. 

Serdecznie zapraszamy do wspólnej zabawy! 

 

Czwartek 25.06.2020 

Temat dnia: „Wesołe zabawy na plaży.” 

Cele: 

Dziecko: 

• potrafi ilustrować ruchem treść piosenki 

• rozwija umiejętności wokalne 

• doskonali poczucie rytmu 

• gra na instrumencie perkusyjnym 

• rozwija wrażliwość muzyczną 

• rozwija sprawność fizyczną 

• ćwiczy zdolności manualne podczas wykonywania czynności artystycznych. 

 

1. „Witajcie!”- piosenka na powitanie 

 Zaczynamy od przywitania się piosenką „Przywitajmy się wesoło”. Wystarczy kliknąć 

 w poniżej podany link.  

 https://www.youtube.com/watch?v=dvSAoxWiVT4  

2. „Wakacje nad morzem”- film edukacyjny 

Przypomnimy sobie teraz w w jaki sposób należy zachowywać się na plaży aby bezpiecznie 

spędzić wakacje: 

https://www.youtube.com/watch?v=N4X0RhlMf7Y  

 

3. „Już wakacji nadszedł czas”- zabawa przy piosence z wykorzystaniem 

grzechotek. 

Posłuchajcie naszej nowej piosenki następnie odpowiedzcie na poniżej podane pytania: 

• Czego nadszedł czas? 



 

 

• Kto nas wita? 

• Jaki jest kolor nieba? 

• Kiedy niebo jest wesołe? 

 Z  pewnością każdy z Was pamięta nasze wspólnie zrobione instrumenty muzyczne za 

 pomocą plastikowych butelek i ryżu albo grochu :) Proszę wykonajcie teraz podobne 

 instrumenty następnie spróbujcie na nich zagrać w trakcie refrenu naszej piosenki.  

 Wybrane przez siebie ziarna wsypujemy do małej buteleczki następnie ją ozdabiamy. 



 

 

4. „Dopasuj cienie”- ćwiczenie percepcji wzrokowej. 

5. „Mucha w samolocie”- zabawa ruchowa. 

Misie teraz wstajemy rozkładamy ręce na boki i razem z muchą lecimy mucholotem! 

https://www.youtube.com/watch?v=IueASDp61bc  

 



 

 

6. „Plaża”- praca plastyczna. 

Do wykonania pracy będą Wam potrzebne: 

biała kartka w formacie A4, kasza lub inne wybrane przez was ziarna, niebieska farba lub 

papier, inne ozdoby które posiadacie w domu mogą to być małe muszelki klej wikol lub 

magik.  

 

 

  Aby wykonać powyższą pracę zacznijcie od namalowania lub przyklejenia morza 

 słońca i nieba.  Następnie nanieście grubą warstwę kleju w miejscu gdzie ma być 

 piasek i posypcie to miejsce wybranymi przez siebie ziarnami.  

  

7. Propozycja zajęć popołudniowych.  

W ramach zajęć popołudniowych zachęcam Was do zrobienia wspólnie z rodzeństwem i 

rodzicami szaszłyków owocowych :)  

 Po pokrojeniu owoców możecie nadać im ciekawe kształty. Pomogą Wam w tym 

 foremki do ciastek. 



 

 

  

  Gorąco Was pozdrawiam i życzę miłej zabawy! 

     Pani Justynka 

 


