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WITAMY WAS „SMERFY” W CZWARTEK! 

 
Temat tygodnia: WIELKANOC 

Temat dnia: WIELKANOC TUŻ, TUŻ 

Cele zajęć:- zapoznanie ze słowami i melodią piosenki,  

- rozwijanie wrażliwości muzycznej poprzez słuchanie muzyki,   

- rozwijanie sprawności fizycznej; 

Edukacja: muzyczna i zdrowotno-ruchowa (gimnastyka) 

Zaczynamy... 

 

1. Wesoły masażyk na dzień dobry -„Świąteczne porządki” – masażyk w parach                         

z wykorzystaniem wiersza Bożeny Szuchalskiej: 

 

Na podwórzu zamieszanie, 

Gospodyni robi pranie –       uderzamy delikatnie dłońmi po całych plecach 

Wkłada w balię bluzkę, spodnie 

Które brudne są okropnie – uderzamy mocniej piąstkami po całych plecach 

Już wyprała rzeczy te, więc wykręca szybko je. – ugniatamy tak jakbyśmy wykręcali pranie 

Spinaczami je przypięła – szczypiemy delikatnie po całych plecach 

 A gdy wyschły, – dmuchamy na plecy, robimy wachlarz z dłoni 

To je zdjęła – szczypiemy pod boczki 

 

2. Posłuchajcie teraz piosenki „Święta, biją dzwony”. Na pewno sprawicie wielką radość 

swoim bliskim, gdy nauczycie się jej pięknie śpiewać i zaśpiewacie ją przy wielkanocnym 

stole. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fLGHjBXHxG0 

https://www.youtube.com/watch?v=fLGHjBXHxG0


 

Piosenka „Święta, biją dzwony” sł. i muz. K. Bożek- Gowik 

1. Ciasto pachnie na świątecznym obrusie, obrusie, 

wokół stołu się krzątają mamusie, mamusie. 

Wszyscy poważni są tego ranka, 

niech nas rozśmieszy wesoła pisanka. 

 

Ref: 

Święta, święta biją dzwony, każdy dzwon 

jak roztańczony, tańczy, tańczy każdy dzwon, 

bim bam bom, bim bam bom. 

 

2. Szynka mruga z okrągłego półmiska, półmiska, 

tatuś chętnie by z radości zagwizdał, zagwizdał. 

Wszyscy poważni są tego ranka, 

niech nas rozśmieszy wesoła pisanka. 

 

Ref: 

Święta, święta biją dzwony, każdy dzwon 

jak roztańczony, tańczy, tańczy każdy dzwon, 

bim bam bom, bim bam bom. 

3.Zabawa ruchowa „Poturlaj się jak pisanka, skacz wesoło jak kurczaczek, pokicaj jak 

zajączek”. 

 



4. „Wielkanocne muzykowanie”- zapraszamy do wesołego muzykowania przy dzisiejszej 

piosence. Przygotujcie pokrywkę od garnka, drewnianą łyżkę i do dzieła.  

Ref: 

Święta, święta biją dzwony,  (uderzamy 2x w pokrywkę) każdy dzwon 

jak roztańczony (uderzamy 2x w pokrywkę) tańczy, tańczy każdy dzwon, 

bim bam bom, bim bam bom (uderzamy 6x w pokrywkę) 

5. A teraz czas na ćwiczenia gimnastyczne. Wykonujemy ćwiczenia gimnastyczne 

przedstawione na ilustracjach poniżej.  

  

  

 

 



6. „Czas na odpoczynek” -usiądźcie wygodnie i posłuchajcie muzyki relaksacyjnej. 

https://www.youtube.com/watch?v=vv1YD596gKM 

7. Na koniec dla chętnych mamy do wykonania karty pracy (załączniki 1,2,3). 

MIŁEJ ZABAWY! 

DO JUTRA! 

Joanna Sałagaj 

Paulina Mazur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vv1YD596gKM


Załącznik nr 1 

 

 



Załącznik nr 2 

 



Załącznik nr 3 

 


