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TEMAT TYGODNIA: W KRAINIE MUZYKI. 

TEMAT DNIA: MALUJEMY MUZYKĘ. 

 

 

1. WIERSZYK. 

Wysłuchanie wiersza pt. „Majowa Poleczka”, autorstwa Doroty Gellner. 

„Majowa Poleczka” 

Biały domek, biały ranek, 

słońcem błysnął złoty ganek. 

Tu pagórek, tutaj rzeczka, 

a w tym domu śpi poleczka. 

 

Hej! Poleczko! 

Pora wstawać! 

Wiatr na płocie 

zaczął grać. 

Gra na słomce 

szara mysz 

a ty jeszcze śpisz! 

Biały domek, biały motyl, 

już otwiera polka oczy. 

Chwyta promień jak skakankę 

i już śpiewa i już tańczy. 

 



Hej! Poleczko! 

Rękę daj! 

Pobiegniemy 

w srebrny maj! 

Pobiegniemy ja i ty 

w malowane bzy! 

 

2. ZABAWA UMUZYKALNIAJĄCA. 

„Muzyczne stop” – Śpiewające brzdące 

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

 

Idziemy, idziemy, idziemy, idziemy i STOP!  

Idziemy, idziemy, idziemy, idziemy i STOP! 

Idziemy, idziemy, idziemy, idziemy i STOP! 

To nasz muzyczny krok. 

Skaczemy, Skaczemy, Skaczemy, Skaczemy i STOP! 

Skaczemy, Skaczemy, Skaczemy, Skaczemy i STOP! 

Skaczemy, Skaczemy, Skaczemy, Skaczemy i STOP!  

To nasz muzyczny krok.  

Biegniemy, Biegniemy, Biegniemy, Biegniemy i STOP! 

Biegniemy, Biegniemy, Biegniemy, Biegniemy i STOP! 

Biegniemy, Biegniemy, Biegniemy, Biegniemy i STOP! 

To nasz muzyczny krok. 

 

 

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


3. ZABAWY I ĆWICZENIA RUCHOWE. 

Przygotuj kartki z gazety i porozkładaj je w różnych miejscach na dywanie. 
 

1. „Marsz w różnych kierunkach” – poruszasz się miedzy kartkami tak, by nie nadepnąć na 
żadną z nich. 

2.  „Dzieci do domu” – biegasz po pokoju w różnych kierunkach, na sygnał „dzieci do 
domów” stajesz na dowolnej kartce. 

3.  „Góra - dół” – trzymasz kartkę dwoma rękami przed sobą. Na sygnał „góra” – podnosisz 
ją  wysoko nad głowę, na sygnał „dół” – wykonujesz skłon. 

4. „Wyruszamy w podróż” – naśladuj jazdę samochodem (kartka jest kierownicą). 
 

 

4. ZABAWA SŁUCHOWA. 

Zabawa z wykorzystaniem wiersza Z. Beszczyńskiej pt. „Kołysanka wiosenna”.  

Wysłuchaj wiersza. Za każdym razem, kiedy usłyszysz słowo: zielony, zielonego, zielone, 

podnieś rączkę do góry. 

„Kołysanka wiosenna” 

Zielone są drzewa na ziemi, 

zielone obłoki wysoko,  

cień kwitnie wśród liści, 

księżyc mruży zielone oko. 

Zielony wiatr śpi pod obłokiem,  

zielone wiersze szepcze woda. 

Mrok spływa z zielonego nieba, 

zielona jest nocy uroda. 

Gwiazdy czeszą zielone włosy, 

deszcz chwyta ptaki w zielone sieci. 

Bajki mkną po zielonych schodach  

i sny zielone śnią zielone dzieci. 

  



5. PRACA PLASTYCZNA. 

Pokoloruj obrazek . 

 


