
Dzień Dobry Misie       

Witam Was w ostatnim dniu zdalnego nauczenia       

PIĄTEK 28. 01. 2022 r. 

 

1. „Śnieżynka” – zabawa muzyczno-ruchowa. Reagowanie na dźwięki wysokie i niskie.  

 

Dziecko słucha muzyki: https://www.youtube.com/watch?v=iy-4_87xXZ0 

 

• kiedy słyszy dźwięki wysokie naśladuje wirujące śnieżynki, staje na palcach, ręce unosi w górę  

i obraca się wokół własnej osi naśladując tańczącą śnieżynkę; 

• kiedy słyszy dźwięki niskie kładzie się na dywanie naśladując śpiącą śnieżynkę. 

 

2. „Ciepłe rękawiczki, czy pluszowy szalik? – zagadki sensoryczne. 

 

Rodzic umieszcza w materiałowym worku (można wykorzystać poszewkę na poduszkę)  

kilka rękawiczek, czapek, szalików oraz kilka części garderoby nieodpowiednich na zimę,  

np. krótkie spodenki, koszulkę bez ramiączek,  czapkę z daszkiem, kostium kąpielowy.  

Dziecko próbuje odgadnąć za pomocą dotyku, bez udziału wzroku, zawartość worka  

(rodzic wcześniej nie pokazuje dziecku, co schował do worka, jeżeli dziecko ma problemy  

z odgadnięciem, rodzic może wyciągnąć wszystko z worka, wspólnie z dzieckiem nazwać wszystkie 

elementy garderoby i dopiero potem je schować i ponownie bawić się z dzieckiem😊).  

Dziecko dzieli się swoimi wrażeniami, określa faktury tkanin (cienkie, grube, gładkie, puszyste,  

miłe w dotyku).  

Na zakończenie wyjmujemy wszystkie elementy i segregujemy ubrania na zimowe i letnie.  
 

3. „Nasza zima zła” – zabawa muzyczno-ruchowa z wykorzystaniem tekstu i melodii piosenki 

pt. „Zima zła”. 

Dzieci kilka razy słuchały tej piosenki w przedszkolu, ale nie zdążyliśmy się jeszcze nauczyć  

jej tekstu       

 

Rodzic rozkłada na dywanie elementy garderoby zimowej: rękawiczki, szalik, czapkę.  

Dziecko spaceruje po sali w rytm piosenki, na przerwę w muzyce ubiera część garderoby  

wskazaną  przez rodzica (piosenkę zatrzymuje trzy razy, najlepiej po każdej zwrotce      ). 

 

Link do piosenki:  

https://www.youtube.com/watch?v=LSPlOf-4YCs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iy-4_87xXZ0
https://www.youtube.com/watch?v=LSPlOf-4YCs


Piosenka „Nasza zima zła” 

Hu! hu! ha! Nasza zima zła!  

Szczypie w nosy, szczypie w uszy,  

mroźnym śniegiem w oczy prószy,  

wichrem w polu gna!  

Nasza zima zła! 

Hu! hu! ha! Nasza zima zła!  

Płachta na niej długa, biała,  

w ręku gałąź oszroniała,  

a na plecach drwa…  

Nasza zima zła! 

Hu! hu! ha! Nasza zima zła!  

A my jej się nie boimy,  

dalej śnieżkiem w plecy zimy,  

niech pamiątkę ma!  

Nasza zima zła! 

4. „Czapka” – kolorowanie obrazka kredkami ołówkowymi (załącznik nr 1).  

 

 

Misie pamiętacie jak Wam mówiłam, że nagramy występ  

dla Waszych babć i dziadków. 

Poćwiczcie proszę z rodzicami jeszcze raz wiersze i piosenki dla babci i dziadka.  

W poniedziałek zaczynamy ponowne próby. 

Do zobaczenia😊 

Życzę Wam i Waszym rodzicom miłego weekendu😊 

Pozdrawiam: Pani Marta 

 

 

 

 

Źródła obrazków: 

• Załącznik nr 1: https://drukowanka.pl/ 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Katarzyna+Godzisz&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLVT9c3NEyPL8opzLZMWcQq6J1YklhUVZmXqOCen1KVWVwFAA7nhCAlAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwizvOGV7dL1AhXjAxAIHeEIDIwQMXoECAoQAw
https://drukowanka.pl/


Wiersz o babci 

 

Gdy zabawki porozrzucam, 

moja mama złości się, 

a gdy nie chcę ich pozbierać, 

wtedy już jest bardzo źle. 

Ale babcia mi pomoże 

poukładać klocki w mig. 

Za to wszystko, droga babciu, 

chcę ci podziękować dziś! 

 

 

Wiersz o dziadku 

 

Gdy zabawka się zepsuje, 

tata mało czasu ma, 

dziadek sam ją zreperuje, 

naprawioną wnet mi da. 

I zabierze mnie na spacer, 

gdy jest ładny ciepły dzień. 

Za to wszystko, drogi dziadku, 

dziś Ci podziękować chcę! 

 

Wiersz o babci i dziadku. 

 

Idzie babcia, tup, tup, tup. 

Obcasikiem stuk, stuk, stuk. 

A za babcią hop, hop, hop 

skacze wnuczek, wnuczka w trop. 

Idzie dziadek tup, tup, tup. 

Do drzwi puka puk, puk, puk. 

Otwierajcie szybko drzwi,  

bo za wami tęskno mi. 

 

 

Wiersz „Kto tam?”- Wanda Chotomska  

 

Kto tam? – pyta rodzic 

Wnuczek i wnuczka.  

Do kogo? – pyta rodzic 

Do babci i dziadka  

niosą kwiaty z przedszkola  

i ptaszek siedzi w kwiatkach.  

Ten ptaszek to kukułka.  

Kukułka zaraz wykuka,  

ile całusów dostaną  

dziadkowie od wnuczki i wnuka. 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

Piosenka „Riki-tan”. 

 

1) Riki-tan, riki-tiki-tan,  

dla babuni kwiatki mam. 

Riki-tan, riki-tiki-tan,  

dla kochanej babuni kwiatki mam. 

 

2) Riki-tan, riki-tiki-tan,  

dziadziusiowi buzi dam. 

Riki-tan, riki-tiki-tan,  

kochanemu dziadziusiwo buzi dam. 

 

3) Riki-tan, riki-tan,  

dla Was miejsce w sercu mam. 

Riki-tan, riki-tiki-tan,  

dla Was miejsce na zawsze w sercu mam. 

 

 

Piosenka „Życzenia dla Babci i Dziadka” 

 

Dziś dla naszej babci zaśpiewamy tak:  

„La, la, la, la, la, la, żyj nam sto lat!  

Niech nasza piosenka wielką radość da,  

la, la, la, la, la, la, żyj nam sto lat!  

Twój wnuczek i wnuczka śpiewają z całych sił,  

la, la, la, la, la, la, sto lat nam żyj!  

Wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia i wiele radości życzymy ci!”.  

 

Dla naszego dziadka zaśpiewamy tak:  

„La, la, la, la, la, la, żyj nam sto lat!  

Niech nasza piosenka wielką radość da. 

la, la, la, la, la, la, żyj nam sto lat!  

Twój wnuczek i wnuczka śpiewają z całych sił,  

la, la, la, la, la, la, sto lat nam żyj!  

Wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia i wiele radości życzymy ci!”.  
 
 

 



Załącznik nr 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


