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1. Opowieść ruchowa 

Nauczyciel opowiada historię, dzieci zaś mogą za pomocą dowolnie dobranych ruchów                       

i gestów odgrywać to, co dzieje się w opowieści. 

 

Śnieg padał i padał od samego rana. Padał i padał cały dzień, padał  jeszcze 

wieczorem (dzieci naśladują padający śnieg). Za oknem zrobiło się całkiem biało. Następnego 

ranka dzieci postanowiły wyjść do ogrodu, aby wspólnie pobawić się w śniegu. 

Śniegu było bardzo dużo, więc chodziły po ogrodzie, unosząc wysoko nogi (dzieci chodzą po 

sali, podnosząc wysoko kolana). 

Najpierw lepiły śnieżki i rzucały nimi (dzieci naśladują lepienie śnieżek, a następnie rzucają 

nimi na niby). 

Potem zaczęły lepić bałwana (dzieci toczą ogromne kule śniegowe). 

Toczyły, toczyły, toczyły i toczyły jedną kulę – największą, potem toczyły i toczyły drugą kulę, 

potem toczyły trzecią najmniejszą. 

Z kamyczków zrobiły bałwankowi oczy i guziki, a z marchewki – nos (dzieci wykonują drobne 

ruchy rak i placów). Na głowę założyły mu kapelusz. 

Gdy bałwan był gotowy, dzieci stanęły wokół niego i zatańczyły. Potem poszły na górkę na 

końcu ogrodu, obok starej jabłoni, by zjeżdżać na sankach i nartach. 

 

2. Aktywne słuchanie muzyki – improwizacje ruchowe oraz instrumentacje do 

utworów: 

 Tritsch- Tratsch Polka 

 Little Snowflake 

 

 

3. Opowieść relaksacyjna 

Płatki śniegu 

Idziesz do lasu na spacer. Jest zima. Drzewa liściaste są ogołocone. Możesz dostrzec jedynie 

zieleń jodeł. Idziesz przez chwilę, aż odczujesz na nosie płatki śniegu. Spoglądasz w niebo          

i zauważasz, że ku ziemi szybują białe płatki śniegu. Nasłuchujesz, o czym opowiadają.            

Chcą one ci powiedzieć, że pragną pokryć ziemię delikatną warstwą śniegu. Pod tym 



śnieżnym przykryciem może ona odpoczywać w ciszy i obudzić się na wiosnę do nowego życia. 

Zamykasz oczy i przysłuchujesz się płatkom śniegu. Cicho, zupełnie cicho spadają one na 

ziemię. Robisz wdech i wydech, wdech i wydech. Oddychasz bardzo regularnie i samodzielnie. 

Od czasu do czasu możesz usłyszeć wycie zimnego wiatru. Ale wiesz, że ogrzewa się twój 

wełniany szal i zrobiona na drutach czapka. Twoje ubranie chroni cię od zimna i opadów.             

W rękawiczkach i w butach zimowych jest ci bardzo ciepło. Idziesz więc dalej i przysłuchujesz 

się płatkom śniegu. Wgłębi duszy odczuwasz ciszę i czerpiesz z niej nową siłę. Robisz wdech           

i wydech. Oddychasz bardzo regularnie i samodzielnie. Obserwujesz, jak płatki śniegu 

pokrywają powoli drzewa, krzaki i trawę. Słyszysz, jak opowiadają o dzieciach na wsiach                 

i w miastach, które cieszą się z białego przepychu i lepią bałwany. Mówią o jeżach                    

i świstakach, które ułożyły się do snu w swoich kryjówkach przypudrowanych bielą mrozu. 

Opowiadają też o lisie, który z powodu nagłej burzy śnieżnej uciekł do jaskini niedźwiedzia. 

Uważnie przysłuchujesz się płatkom śniegu. Każdy z nich, który spada na ziemię, pozwala ci 

odczuć spokój. Robisz wdech i wydech, wdech i wydech. Oddychasz bardzo regularnie                                    

i samodzielnie. Powoli idziesz dalej. Na końcu lasu możesz rozpoznać pobielone śniegiem 

dachy domów. Wszystko jest spokojne i spokój jest także w tobie. A ponieważ jesteś całkiem 

wyciszony, możesz też odczuć w sobie nową silę. Jesteś znowu w swoim pokoju, otwierasz 

oczy. Powoli się podnosisz. Zaciskasz pięści i wyciągasz się. Teraz jesteś świeży i rześki! 

 

4. Piosenki: 

3- LATKI – SKRZATY, JAGÓDKI 

1.Jest na świecie pewien Pan, 

który jest najlepszy. 

To jest dziadek  

I ja go bardzo kocham. 

 

2.Jest na świecie pewna Pani, 

która jest najlepsza. 

To jest dziadek  

I ja go bardzo kocham. 

 

3.Wysyłamy Wam buziaki 

Bo dziś Wasze święto. 

Babcia i dziadek  

Najlepsi są na świecie! 



 

4,5 LATKI- MUCHOMORKI, SŁONECZKA, KRASNOLUDKI 

„To dla Ciebie” 

1.To dla Ciebie, droga babciu 

Dziś serduszko moje cichuteńko gra. 

To dla Ciebie, droga babciu 

Brzmi piosenka właśnie ta. 

 

Ref. Babciu kocham Cię 

Posłuchaj serce me,  

gra dla Ciebie tiki tiki tak x2 

 

2. To dla Ciebie, drogi dziadku 

Dziś serduszko moje cichuteńko gra. 

To dla Ciebie, drogi dziadku 

Brzmi piosenka właśnie ta. 

 

Ref. Dziadku kocham Cię 

Posłuchaj serce me,  

gra dla Ciebie tiki tiki tak x2  

 

 

 

 

 


