
Propozycja zajęć w grupie dzieci 3 letnich 

 

Temat tygodnia: W KRAINIE MUZYKI 

Temat dnia: WESOŁE PIOSENKI 

Termin realizacji: 13 maja 

 

 

1. „Dźwięki wysokie i niskie” – dziś na początek zapraszam do zabawy przy 

muzyce: 

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

  

2. „Kto się boi smoka” – zapoznajcie się z piosenką i spróbujcie odpowiedzieć na 

pytania: Jaki jest smok? Z jakiego powodu można bać się smoka? Gdzie 

mieszkają smoki? Gdzie można je spotkać? Jak zachowuje się smok z 

piosenki? Co trzeba zrobić ze smokiem, aby nikt się go nie bał?. 

https://www.youtube.com/watch?v=5nIyrnR4DoE 

 

A teraz spróbujcie zaśpiewać i zilustrować piosenkę ruchem.  

 

Kto się boi smoka? sł. Małgorzata Nawrocka, muz. Michał Witecki    

  

Kto się boi smoka,    (lornetka z dłoni, rozglądamy się) 

może lis, a może foka?    (wskazujemy na prawą i lewą stronę) 

 

Kto się boi smoka    (lornetka z dłoni, rozglądamy się) 

 i uciekać chce?    (bieg w miejscu) 

 Kto się boi smoka,    (lornetka z dłoni, rozglądamy się) 

 może lis, a może foka?    (wskazujemy na prawą i lewą stronę) 

 Kto się boi smoka?    (lornetka z dłoni, rozglądamy się) 

 Bo ja nie.    (wskazujemy na siebie, zaprzeczamy głową) 

https://www.youtube.com/watch?v=4YFmTNqTfsU
https://www.youtube.com/watch?v=5nIyrnR4DoE


 Gdyby chciał księżniczkę pożreć na śniadanie, 

 to za karę potem lodów nie dostanie. 

Kto się boi smoka… 

Jeśli będzie dzieci straszył na spacerze, 

to mu nie pozwolę jeździć na rowerze. 

Kto się boi smoka… 

Wychowanie smoka to niełatwa sprawa. 

Kto dokona tego, ten dostanie brawa. 

 Kto się boi smoka… 

  

  

  

  

3. „Kolorowy smok” – praca konstrukcyjna według wzoru. 

Proszę przygotować tacki z kółkami o średnicy 1,5 cm, kleje oraz kartę pracy 

z Wyprawki plastycznej s.37 Polecenie dla dziecka: Wypchnij smoka, ozdób jego 

brzuch kolorowymi kołami, spróbuj nakleić je tak, aby wyglądały jak łuski smoka. 

Rodzic pokazuje, że należy złożyć koło na połowę, posmarować klejem tylko jedną 

połowę. Tak złożone koła trzeba nakleić obok siebie. Należy także przymocować 

skrzydła (włożyć w wyznaczony otwór). Smoki mogą zostać zawieszone na nitkach 

lub do indywidualnych zabaw. 

Możecie również spróbować zrobić smoka z rolki po papierze toaletowym (zamiast 

bibuły, można użyć kółek) 

https://www.youtube.com/watch?v=QkJobLU4i-E 

 

4. „Foka” – zabawa relaksacyjna. Nauka odpoczywania, zachęcanie do 

wyciszenia. 

W tle muzyka relaksacyjna( zachęcamy dziecko do relaksu z masażykiem), 

dziecko kładzie się na brzuchu, Rodzic gładzi jego plecy dłońmi, naśladując 

ruchem pływającą fokę. W tym samym czasie recytuje wierszyk. Później może 

nastąpić zmiana ról.  

https://www.youtube.com/watch?v=SCjAEV2v6JU 

https://www.youtube.com/watch?v=QkJobLU4i-E
https://www.youtube.com/watch?v=SCjAEV2v6JU


 

 Foka Beata Kamińska 

W morzu pływała foka: 

 – Pragnę widzieć świat z wysoka! 

Zanurkowała między falami 

i podziwiała dno z muszelkami. 

 

 


