
WRZESIEŃ 

 

 Temat: „Orientacja w przestrzeni”  

 

I. 

1. Muzyczne powitanie. 

 

„Wszyscy się witamy” – zabawa prowadzona jest w kręgu, dzieci siedzą w siadzie 

skrzyżnym. Dzieci wraz z nauczycielem odśpiewują tekst: 

„Witaj (imię dziecka) x2 

Jak się masz? x2 

Wszyscy Cię witamy, wszyscy Cię kochamy; 

Bądź wśród nas! x2 

 

Wszyscy kolejno na każdego: 

 patrzą i machają do niego, zaglądają mu w oczy;   

wyciągają ręce w geście powitania;  

 krzyżują ręce na piersiach;  

wszyscy chwytają się za ręce. 

 

2. Rozgrzewka 1 

 

Nauczyciel wystukuje rytm na tamburynie, a wszystkie dzieci biegają w jednym kierunku 

po sali, zataczając koło. Gdy tamburyno przestaje grać, nauczyciel wymienia miejsce                

w sali, gdzie dzieci mają się udać, np. kącik teatralny, stoliki, tablica itp./ 

 

3. Ćwiczenie słuchowe 

 

Nauczyciel puszcza z płyty różne odgłosy, pochodzące z otoczenia. Zadaniem dzieci jest 

zgadywanie poszczególnych odgłosów. 

 

 

 

4. Piosenka „Bezpieczna droga” 



 

Prezentacja piosenki. Dzieci słuchają całej piosenki. Następnie nauczyciel odczytuje tekst 

piosenki, omawia wspólnie z dziećmi temat, charakter melodii oraz szczegóły piosenki. 

 

Idziesz do sklepu, czy do szkoły, 

Chcesz wrócić zdrowy i wesoły? 

Idź lewą stroną, lub po chodniku, 

Nie skacz jak żaba po ulicy, 

Mały smyku. 

 

Gdy auta pędzą jak szalone, 

A  musisz przejść na drugą stronę – 

To nie przefruniesz, nie jesteś mewą 

więc patrz na lewo i na prawo 

I na lewo 

 

A gdzie jest ruch niewielki, 

           Wsiadamy na rowerki, 

Światełko odblaskowe, 

Wesoło błyszczy się. 

 

Hej z drogi, z drogi śledzie, 

Za nami mama jedzie, 

Bezpieczna taka droga, 

Co dobrze kończy się. 

 

      Stoi przy pasach strażnik taki, 

Który dzieciakom daje znaki: 

Czerwone światło - każdy pamięta - 

Cierpliwie czekaj 

Droga jeszcze jest zajęta. 

 

Stoi przy drodze, daje znaki, 

By przyglądały się dzieciaki: 

Kiedy się świeci światło zielone, 



Ostrożnie wejdź na pasy, 

Przejdź na drugą stronę. 

 

A gdzie jest ruch niewielki, 

           Wsiadamy na rowerki, 

Światełko odblaskowe, 

Wesoło błyszczy się. 

 

Hej z drogi, z drogi śledzie, 

Za nami mama jedzie, 

Bezpieczna taka droga, 

Co dobrze kończy się. 

 

 

5. Zabawa taneczna „Zaczarowana grota” 

 

Opowieść muzyczna. Nauczyciel czyta tekst a dzieci wykonują umówione wcześniej 

czynności. Dzieci maszerują po kole (promenada) oraz pochylają się  i ostrożnie wchodzą 

do groty. 

 

6. Pożegnanie 

 

Dzieci tworzą krąg kończący spotkanie – każde dziecko składa jakieś postanowienie np. 

nie będę brzydko mówił!, posprzątam na półce! 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.  

 

1. Muzyczne powitanie.  



 

„Witam Was” – dzieci stojąc w kręgu, śpiewają wszyscy razem, wykonując gest machania 

ręką raz lewą, raz prawą. 

 

Witam Was, wszystkich wraz,  

na zabawę nadszedł czas. x3 

 

2. Rozgrzewka 2 

 

Dzieci swobodnie biegają po sali przy akompaniamencie granym przez nauczyciela. Na 

przerwę w muzyce i sygnał słowny każde dziecko staje w szarfie, które są rozłożone na 

dywanie. 

 

3. Zabawa ruchowa 

 

„Berek w lewo, berek w prawo” – zabawa polega na tym, że jedno dziecko jest wybrane 

na berka, który łapie ale dzieci mogą poruszać się tylko w lewo bądź w prawo. Zmianę 

kierunków ustala nauczyciel.  

 

4. Piosenka  „Bezpieczna droga” 

 

Praca nad opanowaniem pamięciowym tekstu słownego. Nauczyciel śpiewa refren, dzieci 

powtarzają. Nauczyciel śpiewa kolejno zwrotki, dzieci również powtarzają. 

 

5. Zabawa taneczna „Zaczarowana grota” 

Opowieść muzyczna. Dzieci maszerują po kole i skaczą po kamieniach oraz skaczą 

obunóż po schodach. 

 

6. Pożegnanie 

 

Dzieci w kręgu, trzymając się za ręce puszczają iskierkę przyjaźni. 

III.  

 

1. Muzyczne powitanie. 

 



Nauczyciel puszcza w tle dowolna melodię. Dzieci siedzą w kole. Nauczyciel daje 

jednemu dziecku piłeczkę, która krąży między dziećmi do zatrzymania muzyki, u kogo się 

zatrzyma ten tonem śpiewającym odśpiewuje  

„Dzień dobry!  i opisuje swój nastrój” 

 

2. Rozgrzewka 3 

 

Nauczyciel puszcza melodię (wolno, szybko, głośno, cicho), umawiając się z dziećmi, o 

poszczególnym znaczeniu: 

melodia wolna – marsz  

melodia szybka- bieg 

melodia głośna – duże kroki 

melodia cicha – chodzenie na palcach 

 

3. Ćwiczenie słuchowe  

 

 Nauczyciel puszcz dzieciom nagranie — rozpoznawanie odgłosów wydawanych przez 

upadające lub uderzające o siebie przedmioty (gumka, klucz, klocek, szklanka, łyżeczka 

itp.) oraz przesypywanych substancji (piasek, kasza, groch itp.) 

 

4. Piosenka „Bezpieczna droga” 

 

Nauczyciel rytmizuje mówiąc poszczególne wersy – dzieci powtarzają. 

Wspólna próba śpiewania całej piosenki. 

 

5. Zabawa taneczna „Zaczarowana grota” 

 

Opowieść muzyczna. Dzieci maszerują po kole oraz wychodzą na skały i spadają. 

Wchodzą ponownie i tym razem udaje się im wejść 

 

6. Pożegnanie 

Dzieci tworzą „pociąg”, nauczyciel odgrywa melodię na tamburyno maszerując z dziećmi i 

śpiewem  

„ Pa, pa, pa, parapapapa, pa, pa, pa, parapapapa” x3 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. 

 

1. Muzyczne powitanie. 

 

Dwie małe rączki klaszczą, a czasem się pogłaszczą, 

w kolanka zastukają i dzieciom pomachają. 



Dzieci wykonują gesty do testu śpiewanego: klaszczą, głaszczą rączki, stukają w kolanka  

i machają do reszty dzieci. 

 

2. Rozgrzewka 4 

 

W tle gra melodia, dzieci biegają po sali w jednym kierunku. Gdy melodia przestaje grać 

wykonują figurę, w której „zastygają” do momentu, aż ponownie usłyszą melodię. 

 

3. Zabawa ruchowa „Gąsienica” 

 

Polega na ustawieniu się dzieci w szeregu. Pierwsza osoba zaczyna prowadzenie dzieci 

wymyślając gesty i ruchy, które dzieci mają naśladować – zabawa odbywa się w tak 

muzyki, którą gra nauczyciel. 

 

4. Piosenka „Bezpieczna droga” 

 

Zabawa w brakujące słowa. Dzieci wraz z nauczycielem śpiewają piosenkę, nagle 

nauczyciel przerywa i dzieci same śpiewają. 

Śpiewanie całej piosenki wspólnie. 

 

5. Zabawa taneczna „Zaczarowana grota” 

Opowieść muzyczna. Dzieci maszerują po kole,  a gdy usłyszą słowo „straszydła” , 

uciekają chowają się i krzyczą wniebogłosy. 

 

 

 

6. Pożegnanie 

Dzieci wraz z nauczycielem siedzą w kole i trzymają się za ręce, nauczyciel puszcza 

iskierkę przyjaźni. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAŹDZIERNIK 

 

 Temat: „Podwójna szybkość” 

I.  

1. Muzyczne powitanie 

 

Wszyscy są, witam Was,  

na zabawę już czas.  



Jestem ja, jesteś Ty, 

 raz, dwa, trzy” x3 

 

2. Rozgrzewka 1 

 

Nauczyciel wystukuje rytm na tamburynie, a wszystkie dzieci biegają w jednym kierunku 

po sali, zataczając koło. Gdy tamburyno przestaje grać, nauczyciel wymienia miejsce w 

sali, gdzie dzieci mają się udać, np. kącik teatralny, stoliki, tablica itp./ 

 

3. Ćwiczenie słuchowe 

 

Dzieci biegają po sali, bieg będą przerywać im różne instrumenty. Gdy usłyszą instrument 

ich zadaniem jest zatrzymać się i naśladować, że Graja na słyszanym instrumencie.  

 

4. Piosenka „ W naszym ogrodzie” 

 

Nauczyciel prezentuje dzieciom nową piosenkę, odczytuje jej tekst. Wspólnie z dziećmi 

omawiany zostaje temat piosenki, charakter melodii oraz szczegóły piosenki.  

 

 

W naszym ogrodzie dziś rządzi wiatr – 

Jabłka i gruszki postrącał sam. 

Owoców pełno – to tam, to tu, 

Biegnijmy razem, pomóżmy mu. 

 

 

              Hop, hop biegnij prędko. 

Raz, dwa, trzy 

Kto tam będzie pierwszy – 

 Ja czy ty?                                Bis 

Hop, hop prawa, lewa – 

Topu, topu, tup! 

Biegnij do ogrodu i jabłuszko schrup.   

 

Pod każdym drzewem witamin sto. 



     Pozbieraj wszystkie, nie żałuj rąk. 

     Słodkie kompoty, śliwkowy dżem, 

     Zjesz na śniadanie i ja też  zjem. 

               

                  Hop, hop biegnij prędko … 

 

5. Zabawa taneczna „Motory” 

 

Dziewczynki siedzą w kole twarzą do środka koła, chłopcy stoją za dziewczynkami. 

Chłopcy biegną po kole, na sygnał wydany przez nauczyciela wracają do swojej pary. 

Chłopcy klękają i stukają w kolano, dziewczynki wstają i maszerują dookoła chłopców, 

najpierw w jedną, a potem w drugą stronę 

 

6. Muzyczne pożegnanie 

 

Każde dziecko dostaje instrument. Kolejno grają: same bębenki, cymbałki, grzechotki, 

dzwonki i wszyscy razem. 

 

 

 

 

 

 

 

II.  

 

1. Muzyczne powitanie 

Zadaniem każdego dziecka jest odśpiewać na dowolną melodię: 

Dzień dobry, witam Was! 

Do zabawy już czas! 

 

2. Rozgrzewka 2 

 



Dzieci swobodnie biegają po sali przy akompaniamencie granym przez nauczyciela. Na 

przerwę w muzyce i sygnał słowny każde dziecko staje w szarfie, które są rozłożone na 

dywanie. 

 

3. Zabawa ruchowa 

 

Dzieci poruszają się po sali do melodii. Gdy usłyszą umówiony odgłos, tworzą szybko 

pary lub trójki i „pozują” wspólnie do zdjęcia, lub ustawiają się natychmiast do „zdjęcia 

grupowego”. Nauczyciel powinien przerwać na chwilę grę i „obejrzeć” wszystkie 

„zdjęcia” 

 

4. Piosenka „ W naszym ogrodzie” 

 

Wspólna praca nad opanowaniem pamięciowym tekstu słownego.  Na początek 

nauczyciel śpiewa refren, a dzieci powtarzają, następnie nauczyciel śpiewa zwrotki po 

kolei, a dzieci powtarzają. 

 

5. Zabawa taneczna „Motory” 

 

Chłopcy siadają, dziewczynki biegną po kole i wracają do swojej pary. Dziewczynki 

klęczą i uderzają w kolano, chłopcy maszerują dookoła dziewczynek. 

 

6. Muzyczne pożegnanie 

Dzieci wraz z nauczycielem stają w kole twarzami do siebie. Nauczyciel dzwonkiem 

wydaje dźwięk, a dzieci wykonują kolejno: 

Opuszczają głowę na dół, 

opuszczają ręce,  

zginają się w pół, głową w dół, 

uginają nogi, 

siadają krzyżując nogi. 

 


