
Piątek – 12.06.2020 

 

1. „Kapelusz Kapitana” – praca plastyczna z wykorzystaniem techniki origami. 

 

Na każdym statku jest kapitan, zróbcie dzisiaj czapki, które wykorzystacie w zabawie. 

Przygotujcie: szarą gazetę (jedna kartka) 

Poniżej link z instrukcją jak wykonać kapelusz ( proszę by rodzice pomogli dzieciom  

w czasie wykonywania pracy) Powodzenia !        

 

https://www.youtube.com/watch?v=K1ql6Monmpk 

Przykład1: 

 

 
1 Źródło: google.pl 

https://www.youtube.com/watch?v=K1ql6Monmpk
google.pl


 

2. Zabawy rytmiczne do piosenki „ Jesteśmy dziećmi” 

Na początku przypomnijcie sobie słowa i melodię piosenki 

Zaśpiewajcie z podziałem na role, np. dziecko pierwszą zwrotkę, refren razem, dziecko drugą 

zwrotkę itp. 

Piosenka dostępna tutaj: 

https://www.youtube.com/watch?v=7K3_mSb1zRQ 

 

Następnie: 

➢ wyklaskujemy rytm 

➢ wygrywamy rytm na prostym instrumencie (jak pałki rytmiczne, bęben czy 

grzechotki) 

➢  wygrywamy rytm na swoim własnym ciele (klaszczemy w dłonie, tupiemy nogą, 

kiwamy głową, wzruszamy ramionami lub ich dotykamy, klikamy palcami, uderzamy 

w kolana)  

➢ dziecko powtarza wygrany rytm lub całą sekwencję ruchową (która musi być na tyle 

prosta, aby dziecko ją zapamiętało i powtórzyło) 

➢ wystukujemy rytm na podłodze 

➢ wystukujemy rytm na stole / krześle / ścianie / talerzu 

 

• Zabawa z „Rytmiczne kubki” 

Potrzebne nam będą do niej plastikowe kubeczki – dla każdej osoby po jednym. Siadamy            

z dzieckiem na przeciw siebie (lub w kole, jeżeli osób jest więcej). Każdy stawia swój 

kubeczek do góry dnem przed sobą. Ty – jako lider zabawy (przynajmniej na 

początku) konstruujesz prostą sekwencję rytmiczną i pokazujesz ją dziecku. Próbujecie 

wykonać ją wspólnie. Później wymyślasz kolejną sekwencję – możesz przy tym nieco 

zwiększać poziom trudności, ale pamiętaj, aby był on wciąż w zasięgu możliwości Twojego 

dziecka.  

 

Np.: 

– jedno klaśnięcie + przesunięcie kubka dalej (tam | ta – dam) 

– jedno klaśnięcie + przesunięcie kubka + jedno klaśnięcie (tam | ta – dam – tam) 

– jedno klaśnięcie + uderzenie w kolana / o podłogę + jedno klaśnięcie + przesunięcie kubka   

dalej (tam | tam | tam – ta – dam) 

https://www.youtube.com/watch?v=7K3_mSb1zRQ


Na początku bardzo dobrze jest powiedzieć dziecku całą sekwencję na głos – dużo lepiej i 

łatwiej się wtedy ją koduje       

 

 

Dzisiaj zamiast kart pracy pobawcie się w poszukiwaczy skarbów, 

piratów itp. 

Przypomnijcie sobie jak bawiły się dzieci z przeczytanego wcześniej 

opowiadania. 

Możecie wykorzystać do tego zrobiony wcześniej kapelusz kapitana. 

Dobrej zabawy i miłego weekendu.       


