
                                            Czwartek, 16.12.2021r 

 

Witamy Was serdecznie w ostatnim dniu edukacji zdalnej. Już jutro, w piątek, 

wracamy do zajęd stacjonarnych u nas w przedszkolu, na naszej sali. 

 

Temat tygodniowy: Prąd pomaga w przygotowaniu do świąt. 

Temat dnia: Odgłosy z kuchni. 

Aktywnośd: muzyczna, rytmika 

Cel: 

 - doskonalenie percepcji słuchowej 

 - wprowadzanie radosnej atmosfery 

- rozwijanie wrażliwości muzycznej 

 

Zaczynajmy!!!! 



 

1.Przywitajmy się mówiąc naszą powitankę: 

Wszyscy są, witam Was, 

zaczynamy już czas. 

Jestem ja, jesteś ty, 

raz, dwa, trzy. 

 

2. Czy w waszym domu trwają już przygotowania do świąt? Czy mama już robi 

świąteczne porządki? Jakie urządzenia wymagające prądu pomagają jej                        

w pracy? A czy w kuchni słychad już dźwięki , np. miksera, robota, stukanie 

naczyniami, bądż inne? Zastanówcie się i posłuchajcie jakie odgłosy słychad                 

w waszym domu?  

 

3. Wiemy, że zajęcia rytmiczne na odległośd nie są łatwe, ale pobawimy się 

chwilę przed komputerem. Gdy wrócimy do przedszkola, na pewno nadrobimy. 

Tymczasem włączcie sobie poniższy link „Zimowe dwiczenia w podskokach” i 

wykonujcie ruchy zgodnie z muzyką i poleceniami. 

https://www.youtube.com/watch?v=H08aiHpZK_s 

https://www.youtube.com/watch?v=H08aiHpZK_s


 

4. Pobawimy się teraz w zabawę muzyczną „Łyżeczkowa muzyka”. 

Włączcie poniższy link do piosenki „Jinkle bells”.  

Weżcie do rączek dwie łyżki z kuchni. Poruszajcie się po pokoju w rytmie muzyki 

„Jingle bells”, na przerwę w muzyce zatrzymajcie się i na łyżkach wygrywajcie 

dowolny rytm uderzając wypukłymi łyżkami o siebie. Zabawę powtórzcie kilka 

razy. 

https://www.youtube.com/watch?v=3PgNPc-iFW8 

 

5. W oczekiwaniu na śnieg posłuchajcie piosenki „Zima, zima, zima, pada, pada 

śnieg”. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pvlkUq0XVnM 

 

-  Czy piosenka była wesoła, czy smutna? 

- O jakiej porze roku była ta piosenka? 

- Co sypie z nieba zimą? 

- Jaki odgłos wydają saneczki w piosence? 

https://www.youtube.com/watch?v=3PgNPc-iFW8
https://www.youtube.com/watch?v=pvlkUq0XVnM


- A czy Wy lubicie zimę? 

- Za co najbardziej lubicie zimę? 

 

Posłuchajcie piosenki jeszcze raz i fragmentami, metodą ze słuchu możecie się 

jej nauczyd. 

 

Zima, zima, zima, pada, pada śnieg 
Jadę, jadę w świat sankami 

Sanki dzwonią dzwoneczkami 
Dzyo, dzyo, dzyo 
Dzyo, dzyo, dzyo 
Dzyo, dzyo, dzyo 

Jaka pyszna sanna – parska raźno koo 
Śnieg rozbija kopytami 

Sanki dzwonią dzwoneczkami  
Dzyo, dzyo, dzyo 
Dzyo, dzyo, dzyo 
Dzyo, dzyo, dzyo 

Zasypane pola – w śniegu cały świat  
Biała droga hen przed nami 

Sanki dzwonią dzwoneczkami  
Dzyo, dzyo, dzyo 
Dzyo, dzyo, dzyo 
Dzyo, dzyo, dzyo 

 

Do zobaczenia jutro. 

N. Nalepa 

E. Godlewska 

 

 

 


