
Dzień dobry 😊 

Dzisiaj czas na porcję zabaw muzycznych😊 

1. Zabawy na dobry początek dnia – rozgrzewka dla buzi  

Żeby śpiewać, musimy rozgrzać nasze buzie. 

- dmuchajcie w balon a jak nie macie to udawajcie, że w niego dmuchacie (w końcu jesteście w świecie książek – tu nie zawsze dzieje się coś 

naprawdę).  

Gdy wypuszczamy powietrze z balonu wymawiamy długie „sssss” 

- śmiejcie się głośno, cicho, haha, hihih, hoho, heheh  

- sapcie jak lokomotywa z wiersza Juliana Tuwima 

- Zróbcie głęboki wdech nosem i starajcie się na wydechu powiedzieć zdanie „Lubię czytać książki” albo „Z książką mi do twarzy” 

- poziewajcie sobie troszkę 

- udawajcie, że macie w buzi pyszny cukierek do ssania 

- pooblizujcie się po tych  słodkich cukierkach 

róbcie śmieszne miny 

- wysyłajcie buziaki 

 

2. Piosenka pt.: Bajeczki Urszuli Piotrowskiej 

https://www.youtube.com/watch?v=Sl7d6RvqTWM 

Tekst piosenki 

Na pólkach mieszkają książeczki. 

W książeczkach mieszkają bajeczki. 

Opowiem o nich wam, bo wszystkie dobrze znam. 

Opowiem o nich wam, bo wszystkie dobrze znam. 

 

 W bajeczkach znajdziecie rycerzy, 

Królewnę, co spała na wieży. 

I dobrych wróżek sto, i czarownicę złą. 

I dobrych wróżek sto, i czarownicę złą. 

 

 A kiedy się dziecko zasłucha, 

To wróżki mu szepczą do ucha. 

https://www.youtube.com/watch?v=Sl7d6RvqTWM


Pokochaj bajek świat na wiele, wiele lat. 

Pokochaj bajek świat na wiele, wiele lat. 

 

 

Wysłuchajcie piosenki i porozmawiajcie o niej. 

- oceńcie nastrój piosenki, czy jest wesoła czy smutna, 

- Co mieszka na półce? 

- Co mieszka w książeczkach dla dzieci? 

- Co możemy znaleźć w bajeczkach? 

- Co wróżki szepcą dzieciom do ucha? 

 

Zabierzcie teraz swoją ulubioną książkę i zatańczcie z nią do piosenki, tak jakbyście tańczyli  

z prawdziwym przyjacielem. 

Spróbujcie nauczyć się jednej zwrotki piosenki. 

 

3. Quiz książkowy 

 

Ciekawa jestem, czy znacie dużo książek. Dlatego zapraszam Was teraz do quizu sprawdzającego  

Waszą wiedzę. Poniżej link do gry. Jeżeli wolicie zamieszczam też kartę pracy do wydrukowania. 

 

https://wordwall.net/play/2352/564/443 

 

Na  koniec zamieszczam jeszcze puzzle bajkowe. Wczoraj mieliście okazję podczas opowieści zamienić się w Calineczkę, która mieszkała 

w kwiatku. Dzisiaj Wydrukujcie kartę pracy. Pokolorujcie, wytnijcie według linii i poukładajcie puzzle. 

 

  

 

https://wordwall.net/play/2352/564/443


 


