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1. Powitanie dzieci piosenką „Dzieo, dzieo dobry” ( zabawa dźwiękonaśladowcza) 
utwór nr 1 „Powitanka” słowa i muzyka Katarzyna Kulikowska 
 
Tekst piosenki z opisem ruchów: 
 
Dzieo, dzieo dobry,  (odwracamy się w prawo i w lewo i kiwamy głową) 
Dzieo, dzieo dobry, 
przywitajmy się !      (uderzamy dłoomi o uda) 
Zataoczymy, zaśpiewamy  (wykonujemy obrót wokół osi) 
fideralalala,  (młynek rączkami w powietrzu)  
hej ! (podskakujemy i wykrzykujemy głośno „hej!”) 
 
Dzieo, dzieo dobry,    ( odwracamy się w prawo i w lewo i kiwamy głową) 
Dzieo, dzieo dobry, 
Przywitajmy się ( uderzmy dłoomi o uda ) 
Zaklaszczemy, wytupiemy (klaszczemy i tupiemy) 
fideralalala,  (młynek rączkami w powietrzu)  
hej ! (podskakujemy i wykrzykujemy głośno „hej!”) 
 
 
2. Ćwiczenia przygotowujące aparat głosowy do śpiewu 
 
2.1. Ćwiczenie aparatu artykulacyjnego „Balonik” 
 
Dziecko jest balonikiem. Nabiera w policzki dużo powietrza, a następnie powoli je wypuszcza 
wypowiadając głoskę sss... 
 
2.2. Ćwiczenie oddechowe „Piórko” 
utwór nr 2 „dwiczenia oddechowe” autor: nieznany 
 
Rodzic daje dziecku mały kawałek papieru, symbolizujący piórko.  W trakcie muzyki dziecko puszcza 
piórko i dmucha na nie tak, żeby nie spadło na ziemię. 
 
2.3. Zabawa „Taoczące chusteczki” 
utwór nr 2 „dwiczenia oddechowe” autor: nieznany 
 
Dziecko taoczy z chusteczką w rytm muzyki. Gdy rodzic zatrzyma na chwilę muzykę, dziecko podnosi 
chusteczkę na wysokośd swojego nosa i przy zamkniętych ustach musi dmuchad tak, aby chusteczka 
zataoczyła. Zabawę kontynuujemy do kooca utworu.  
 
 
 
 
 
 
 



3. Zabawy przy  piosence „To wiosna”  
utwór nr  3 „To wiosna” słowa i muzyka Danuta i Karol Jagiełło 
 
3.1 Ćwiczenia rytmiczne przy piosence 
Rodzic prosi, aby podczas słuchania piosenki dziecko zagrało jej rytm na dowolnym instrumencie (np 
dwie łyżki, kredki, pudełko). 
 
3.2. Śpiewanie piosenki sylabami 
Rodzic prosi dziecko, aby podczas piosenki śpiewało melodię sylabami zamiast słów (np. lalala..., 
lololo...,tatata..., blebleble... itp.  
 
3.3. Śpiewanie piosenki z tekstem 
 
Dziecko śpiewa  refren piosenki. Następnie uczymy dziecko poszczególnych zwrotek piosenki. Dziecko 
powtarza za nami tekst, a następnie próbuje zaśpiewad go z muzyką. Podczas nauki tekstu możemy 
ruchem naśladowad słowa piosenki. To ułatwi dziecku zapamiętanie tekstu. 
 
Tekst piosenki: 
 
I .Kto to może byd, tego nie wie nikt, 
nieco cieplej się zrobiło, 
mówią, że zza morza przybył ktoś, 
wszystko wokół się zmieniło. (bis) 
 
Ref.: To wiosna, zielona wiosna, 
oczarowała swą urodą cały świat, 
to wiosna, zielona wiosna, 
pachnąca tak, jak najpiękniejszy w świecie kwiat. (bis) 
 
II. Tak jak w pięknym śnie wszystko budzi się, 
kwitną w sadzie pierwsze drzewa, 
mówią, że zza morza przybył ktoś, 
każdy ptak już o tym śpiewa. 

  
Ref.: To wiosna, zielona wiosna… 
 
 
4.  Pożegnanie dzieci piosenką „Do widzenia, pożegnajmy się...” ( zabawa dźwiękonaśladowcza) 
utwór nr 4 „Pożegnanka” słowa i muzyka Katarzyna Kulikowska 
 

Tekst piosenki z opisem ruchów: 
 
Do widzenia,  (odwracamy się w prawo i w lewo i kiwamy głową) 
Do widzenia, 
pożegnajmy się !   (uderzamy dłoomi o uda) 
Zataoczymy, zaśpiewamy  (wykonujemy obrót wokół osi) 
fideralalala,  (młynek rączkami w powietrzu)  
hej ! (podskakujemy i wykrzykujemy głośno „hej!”) 
 
Do widzenia,  (odwracamy się w prawo i w lewo i kiwamy głową) 
Do widzenia, 
Pożegnajmy się 
Zaklaszczemy, wytupiemy (klaszczemy i tupiemy) 
fideralalala,  (młynek rączkami w powietrzu)  
hej ! (podskakujemy i wykrzykujemy głośno „hej!”) 



5. Relaks przy muzyce 

  
5.1. dwiczenie relaksacyjne „Pizza”- masażyk 
wg. M. Bogdanowicz 
 
Tekst masażyku z opisem sposobu wykonania: 
 
Dziecko leży na brzuchu 
-Najpierw sypiemy mąkę (przebieramy po plecach opuszkami palców) 

- zabieramy ją (brzegami dłoni wykonujemy ruchy do siebie) 

- polewamy oliwą (od karku do lędźwi rysujemy falę palcami) 

- przyprawiamy solą (delikatnie szczypiemy) 

- wygniatamy i wałkujemy ciasto ( delikatnie ugniatamy boczki pleców dziecka, i wodzimy dłoomi 

zaciśniętymi w pięści po całych plecach) 

- wygładzamy ciasto (gładzimy) 

- kładziemy na ciasto pomidory, oliwki, cebulę... (palcami dotykamy różnych części pleców) 

- posypujemy serem (energicznie muskamy dziecko palcami) 

- i wstawiamy pizzę do pieca (przykrywamy sobą dziecko i jeśli dziecku to się podoba, na chwilę 

pozostajemy w tej pozycji) 

- wyjmujemy z pieca i kroimy po kawałku dla mamy, taty... (brzegiem dłoni „kroimy” plecki dziecka, 

dziecko może wymyślad kogo jeszcze chce poczęstowad pizzą) 

- polewamy ketchupem i zjadamy (gilgoczemy ) 

 
5.2.  Odpoczynek 
Utwór nr 5 „muzyka relaksacyjna” Les Choristes 
 
Dziecko kładzie się w wygodnym miejscu. Rodzic gładzi je piórkiem z papieru. Następnie mogą 
zamienid się rolami.  
 


