
8 czerwca (poniedziałek) 2020r. 

 

Propozycje dla młodszych dzieci (3,4 latki) 

Wesołe zabawy 

 

 

 

 

  

1. Pora na rozgrzewkę przy muzyce.  

 

 

 

Propozycje tutaj: 

https://www.youtube.com/watch?v=F6Ipxs-nWPY    

https://www.youtube.com/watch?v=Bv6g9YN_f-E   

Fot : https://www.maluchity.pl/uploads/products/full/FOT062.jpg  

Fot. 
https://lh3.googleusercontent.com/proxy/UW

Xz1lAaSdEjqeWRfW0bLC8su-

xBtoEcstWv5Zt83IgBX4XDtfUgCOfEnwZjff

do-

WHNDCj93bvkn1HAty1ZWOsgUJE3FkWW

Z-XrASpXXjHAZ4MGWzS-iPw: 

https://www.youtube.com/watch?v=F6Ipxs-nWPY
https://www.youtube.com/watch?v=Bv6g9YN_f-E


2.  Zabawa muzyczna „Osiem kratek” 

Za pomocą taśmy lub sznurka wydzielamy na podłodze  

8 kratek. Wskakujemy do kolejnej kratki i wykonujemy 

następujące czynności według piosenki: 

 

W pierwszą kratkę teraz wskocz. 

W drugiej ręce wysuń w bok. 

W trzeciej kratce przysiad zrób.  

W czwartej łokcie daj w przód. 

W piątej kratce stań na baczność. 

W szóstej spróbuj chwilę zasnąć. 

W siódmej lekko klepnij w czoło. 

W ósmej obrót dookoła. 

 

Przykład zabawy tutaj: 

https://www.youtube.com/watch?v=55khJwgeEw0   

 

3. Ćwiczenie z balonem.  

Potrzebujemy 1 nadmuchany balon.  

Propozycja ćwiczenia tutaj: 

https://www.youtube.com/watch?v=cJ-CR1CG26o  

 

4. Gypsy Polka – zabawa krzesełkowa. 

https://www.youtube.com/watch?v=tnr1uo7YZxU  

 

5. Bawimy się rytmem. 

Potrzebne będą 4 kartki z narysowanymi nutkami (ćwierćnutami i podwójnymi 

ósemkami. Metrum 4/4 (liczymy do 4). Powtarzamy kolejne rytmy. 

 

Przykład tutaj: 

https://www.youtube.com/watch?v=v-G8PQsqdeM  

Fot.: 
https://i.ytimg.com/vi/55khJwgeEw0/hqdefault.jpg  

Fot.: 

http://tlafotograficzne24.pl/wp-

content/uploads/2017/04/ib-3-

150x150.jpg 

https://www.youtube.com/watch?v=55khJwgeEw0
https://www.youtube.com/watch?v=cJ-CR1CG26o
https://www.youtube.com/watch?v=tnr1uo7YZxU
https://www.youtube.com/watch?v=v-G8PQsqdeM


6. Zabawa z szalikiem lub chustą.  

Potrzebny będzie długi szal, lub chusta, kartki papieru, miska lub 

małe pudełko. 

Przykład zabawy tutaj: 

https://www.youtube.com/watch?v=-hITQmsdhG4 

  

7. Wyprawa do dżungli.  

 

Przykład zabawy tutaj: 

https://www.youtube.com/watch?v=dG2xc1nmy5Q 

 

 

 

 

 

Propozycje dla starszych dzieci (5,6 latki) 

Hej przedszkole ukochane. 

 

 

Fot.: https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcRMWVJCkL3qTFNy7-COOPjRA29iFwmadfcT9GLwYssVvdG8JyOf&usqp=CAU 

Fot.: 
https://i.dobrzemieszkaj.pl/i/23/32/85/r3/1920/domo

wa-dzungla-top-20-supermodnych-inspiracji-8.jpg  

Fot.: 

1https://image.ceneostatic.pl

/data/products/73428394/i-

desigual-kolorowa-chusta-

bird-flower.jpg 

https://www.youtube.com/watch?v=-hITQmsdhG4
https://www.youtube.com/watch?v=dG2xc1nmy5Q


1. Gimnastyka i muzyka. 

https://www.youtube.com/watch?v=ozI7YcVASgo  

 

2. Zabawa z piosenką „Razem lepiej mija czas”. 

https://www.youtube.com/watch?v=VifkUco0AVA  

 

3. Ćwiczenie rytmu i oddechu. 

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

 

4. Mali perkusiści. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bYlC1955BUQ   

https://www.youtube.com/watch?v=mH-r4lQ_KM0  

https://www.youtube.com/watch?v=iTWq8io4q2c   

 

5. Zabawa kolorowym rytmem. 

 

Potrzebujemy 4  kolorowe talerzyki z tektury oraz 4 owoce (np. cytryny). 

Licząc  w metrum 4/4 powtarzamy rytm za prowadzącym.  

Przykład zabawy tutaj: 

https://www.youtube.com/watch?v=xnFeoQn2U0w   

https://www.youtube.com/watch?v=qL-3MGpM7-4  

 

6. Klaśnij w dłonie, jeśli miałeś dobry dzień  (zabawa z 

pokazywaniem). 

https://www.youtube.com/watch?v=3DcBDXw5YuE  

 

 

 

 

Fot.: 
https://polki.pl/foto/4_3_LARGE/balon-

z-helem-czy-hel-jest-niebezpieczny-

2384243.jpg 

Fot.: https://encrypted-

tbn0.gstatic.com/images?q=tbn

%3AANd9GcTRhjqNIjKa_FAZ

Rc23AlBN8d0iY9Rr7EaDe-

UA3PznbuSr3s1U&usqp=CAU 

https://www.youtube.com/watch?v=ozI7YcVASgo
https://www.youtube.com/watch?v=VifkUco0AVA
https://www.youtube.com/watch?v=JlMlCjyCUKA
https://www.youtube.com/watch?v=bYlC1955BUQ
https://www.youtube.com/watch?v=mH-r4lQ_KM0
https://www.youtube.com/watch?v=iTWq8io4q2c
https://www.youtube.com/watch?v=xnFeoQn2U0w
https://www.youtube.com/watch?v=qL-3MGpM7-4
https://www.youtube.com/watch?v=3DcBDXw5YuE


7. I na koniec piosenka „Hej przedszkole ukochane” ( sł. i muz. K. Bożek-

Gowik) z dedykacją dla wszystkich przedszkolaków kończących w tym 

roku edukację w przedszkolu. 

 

 

I 

Gdy maj nadchodzi i kwitną kwiatki,  

A ty już kończysz swe siedem lat 

Żegnasz zerówkę lub sześciolatki 

I zaraz ruszysz dalej w świat. 

 

Ref.: 

Hej przedszkole ukochane, co bez ciebie 

zrobię ja 

Może jednak tu zostanę jeszcze rok lub dwa. 

 

II 

A kiedy czerwiec jak woda płynie 

Na dworze lata nadchodzi dzień 

Dla wszystkich chłopców i dla dziewczynek 

Przedszkole właśnie kończy się 

 

Ref.: 

Hej przedszkole ukochane, co bez ciebie zrobię ja 

Może jednak tu zostanę jeszcze rok lub dwa. 

 

III 

Rzec „do widzenia” trzeba na drogę, 

Bo po wakacjach nie wrócisz już 

Wspominaj często przedszkolne progi 

By miłych wspomnień nie krył kurz. 

 

Ref.: 

Hej przedszkole ukochane, co bez ciebie zrobię ja 

Może jednak tu zostanę jeszcze rok lub dwa. 

 

Piosenka tutaj: 

https://www.youtube.com/watch?v=4ba9aVhV88M  

 

 

Fot.: 

https://www.wiatraki.com/fileadmin/_processed_/d/4/cs

m_weekend_czerwcowy_800_600_58479b5714.jpg 

https://www.youtube.com/watch?v=4ba9aVhV88M

