
 Witajcie!  

Temat dnia to: MUZYKA RELAKSACYJNA. 

 Dziś poznacie literę H, h jak hamak. 

 

1. Ćwiczenia poranne. 

 Zakręć kołem 4 razy i wykonaj 6 powtórzeń wylosowanych ćwiczeń: 

https://wordwall.net/pl/resource/1523375/poranne-ćwiczenia.  

2. „Po co nam muzyka?” – burza mózgów, doskonalenie myślenia przyczynowo–skutkowego. 

Rodzic włącza fragmenty różnej muzyki, a dzieci decydują, do czego mogłaby być dobra 

• muzyka relaksacyjna https://www.youtube.com/watch?v=x0fhwXMHqec  

•  muzyka elektroniczna 

https://www.youtube.com/watch?v=GcxSeBcfT3Y&list=PL6J6yr6sfRTnHFWXeisGMHv7

WN6Uq8AIW  

• rock&roll https://www.youtube.com/watch?v=sP35I4T7cpY  

3. „Muzyka łagodzi obyczaje” – rozmowa z dziećmi. Rodzic pyta: Co oznacza to powiedzenie? 

Prosi o podanie przykładów sytuacji. 

4. Wprowadzenie litery H, h:  

Teraz poznamy nową literę, a jest nią: H, h jak HAMAK.  

Głoskujemy wyraz HAMAK: H-A-M-A-K jednocześnie liczymy na palcach liczbę głosek (dziecko 

pokazuje liczbę na palcach). Jeśli wskazało 5- jest to poprawna odpowiedź. Jeśli inną liczbę to 

proszę wspólnie z nią/nim jeszcze raz przeliczyć.  

Teraz wspólnie dzielimy wyraz HAMAK na sylaby- możemy klaskać lub podskakiwać:  

HA- MAK— ma 2 sylaby.  

Prosimy dziecko, aby wymieniło 3 rzeczy zaczynające się na głoskę H i podzieliło je na sylaby. 

5. Praca z KP4.17a – doskonalenie zdolności grafomotorycznych i percepcji wzrokowej. 

6.  Czas na krótką przerwę- 15 min. 

7. Praca z KP4.17b – doskonalenie percepcji słuchowej, koordynacji wzrokowo–ruchowej, 

ćwiczenia w czytaniu. 

8. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 34: 

 • „Muzyczne powitania” – Rodzic włącza dowolną muzykę. W chwilach, gdy muzyka milknie 

wydaje polecenia wykonania krótkich działań w ruchu, np.: dotknij palcami stopy; zrób 4 

pajacyki; dotknij kostek u nóg, stań prosto itd.  
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• „Perkusja” – dzieci siadają w siadzie skrzyżnym (plecy proste, ręce na kolanach). Przy muzyce 

szybkiej i bardzo rytmicznej wystukują rytmy: klaszczą w ręce, uderzają rytmicznie w kolana, 

uderzają rytmicznie dłońmi o podłogę. Wykonują po dwa razy te czynności, następnie po 

cztery razy itd.  

• „Pląsy muzyczne” – zabawa relaksacyjna (masażyk). Do tego ćwiczenia zapraszamy rodziców 

i rodzeństwo. Siadamy w kole, w siadzie skrzyżnym. Wszyscy wykonują masaż pleców osoby 

siedzącej przed sobą zgodnie ze słowami i ruchami rodzica:  

Idą słonie                                                       (na plecach kładziemy całe dłonie)  

potem konie                                                 (na plecach kładziemy piąstki)  

panieneczki na szpileczkach                      (palce wskazujące maszerują po plecach)  

Świeci słonko                                               (zataczamy dłońmi kółka) 

 płynie rzeczka                                             (rysujemy linię)  

pada deszczyk                                              (uderzamy w plecy wszystkimi palcami)  

Czujesz dreszczyk?                                      (łaskotanie). 

9. „Rytm” – zabawa matematyczna z wykorzystaniem kolorowych karteczek, utrwalenie 

aspektu porządkowego liczby. Rodzic układa trzyelementowy wzór. Zadaniem dzieci jest 

ułożenie takiego samego wzoru i kontynuowanie go. Następnie rodzic zadaje pytania: Jaki 

kolor ma 4 / 8 / 7 element z kolei?  

10. DLA CHĘTNYCH: 

„Namalujmy muzykę!” – malowanie dziesięcioma palcami do muzyki (muzyka z gatunku 

heavy metal- https://www.youtube.com/watch?v=uhBHL3v4d3I  lub z muzyką relaksacyjną: 

https://www.youtube.com/watch?v=x0fhwXMHqec). Rodzic rozkłada na podłodze duży arkusz 

papieru (A3/A4). Dzieci swobodnie malują farbami, wykorzystując wszystkie palce i całe dłonie 

– ilustrują muzykę.  

 

Dziękuję za pomoc w realizacji tematu.  

Pozdrawiam Małgorzata Adamska 
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