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Temat dnia: Balet i opera nasze serca na teatr otwiera.

Dzisiejsze spotkanie rozpocznijcie od zabaw ruchowych, na które przygotujcie 
kolorowe chustki.

„ Jaki piękny kwiat”- Rozłóżcie na podłodze kilka kolorowych chustek(będą to 
kwiaty). Dziecko -pszczółka porusza się swobodnie w różnych kierunkach, machając 
rękami jak skrzydełkami.  Na hasło : „pszczółka na kwiatek” dziecko zajmuje 
miejsce na chustce- kwiatku w siadzie skrzyżnym.Zabawę powtórzcie kilka razy,tak 
aby pszczółki mogły odwiedzić wszystkie „kwiatki”.

„ Kolorowe motyle”- Dziecko siedzi w siadzie skrzyżnym, trzyma kolorową chustę 
nad głową(dwiema rękami za rogi). Wykonuje skłony boczne tułowia,chustką 
naśladuje lecącego nad głową motyla. Po chwili robi skłon do przodu i do tyłu, nie 
odrywając pośladków od podłogi. Zabawę powtórzcie kilka razy. 

„Złap motyla”- dziecko porusza się w podskokach po pokoju. Na słowa:
„Uwaga dzieci- motylek leci”- wyrzuca energicznie chustkę w górę i próbuje ją 
złapać. Zabawę też powtórzcie kilka razy.  

Spróbujcie zatańczyć taniec „ Grozik” wspólnie z dziećmi na filmiku
(przesyłam na WhatsApp)
Zanim jednak zatańczycie ,poznajcie słowa i melodię tańca „Grozik”

Poszło dziewczę po ziele,
po ziele, po ziele.
Nazbierało niewiele, niewiele hej!
Przyszedł do niej braciszek,
połamał jej koszyczek!
Oj, ty, ty! Oj ty, ty!
Za koszyczek zapłać mi!

Aby zatańczyć, poproście kogoś do tańca (taniec tańczymy w parach).
Po nauczeniu się słów i melodii  spróbujcie z mamą i tatą zaśpiewać  głosem 
operowym( niskim albo wysokim ).

Wiem,że lubicie eksperymenty. Proponuję wam zabawę badawczą: 
„ Jak działa telefon?” Poprosimy mamę lub tatę o pomoc. 
Dorosły robi dziurki w dnach dwóch, plastikowych kubeczków. Następnie przeciąga 
dość długi sznurek( około 2 metrów) przez otwory i zawiązuje jego końce. Gdy 
telefon jest gotowy, dziecko trzyma przy uchu jeden kubeczek, a dorosły mówi do 
drugiego kubeczka jakieś hasło. Dziecko powtarza to, co usłyszało. Pamiętajcie,że 
telefon będzie działał, jeżeli sznurek między kubeczkami zostanie dobrze naprężony.
Obejrzyjcie,  jak tancerze baletu tańczą na scenie „ Jezioro Łabędzie” Piotra 
Czajkowskiego (fragment  baletu przesyłam na WhatsApp).



Jak  wyglądają ich stroje? 

„ Nasze Jezioro Łabędzie”- wykorzystajcie chustki, których wcześniej używaliście 
do zabaw ruchowych. Weźcie je do rąk i zamieńcie się w tancerzy baletowych, 
słuchając  i tańcząc do utworu „Jezioro Łabędzie”. Pokażcie ruchem wszystkie swoje 
emocje. 
  
Czas na odpoczynek.
Pokolorujcie wybrany przez siebie obrazek. 








