
Witamy serdecznie w kolejnym tygodniu naszych zdalnych spotkań. Tym razem dla odprężenia 

proponuję zacząć od czegoś przyjemnego, a mianowicie od wysłuchania wspólnie z dzieckiem wiersza 

Juliana Tuwima pt. „ Dwa wiatry”. Prosimy, aby w miarę możliwości na bieżąco do fraz wiersza 

wykonywać z dzieckiem  ćwiczenia ruchowe według tekstu.  

https://www.youtube.com/watch?v=gWEbaK42DG0 

Julian Tuwim 

Dwa wiatry 

Jeden wiatr -- w polu wiał, 

Drugi wiatr -- w sadzie grał: 

Cichuteńko, leciuteńko, 

Liście pieścił i szeleścił, 

Mdlał... 

 

Jeden wiatr -- pędziwiatr! 

Fiknął kozła, plackiem spadł, 

Skoczył, zawiał, zaszybował, 

Świdrem w górę zakołował 

I przewrócił się, i wpadł 

Na szumiący senny sad, 

Gdzie cichutko i leciutko 

Liście pieścił i szeleścił 

Drugi wiatr... 

Sfrunął śniegiem z wiśni kwiat, 

Parsknął śmiechem cały sad, 

Wziął wiatr brata za kamrata, 

Teraz z nim po polu lata, 

Gonią obaj chmury, ptaki, 

Mkną, wplątują się w wiatraki, 

Głupkowate mylą śmigi, 

W prawo, w lewo, świst, podrygi, 

Dmą płucami ile sił, 

Łobuzują, pal je licho!... 

 

A w sadzie cicho, cicho... 

Kolejną propozycją, którą dla Państwa mamy, będzie wykonanie kolorowych pomponów z 

dostępnych w domu materiałów plastyczno- technicznych i kołysanie nimi tak, jakby dmuchał 

wiatr. Zaczynamy od wolnego , cichego podmuchu, aż stopień nasilenia „ wichury” się 

natęża. Pamiętajmy, aby zakończyć zawsze spokojnymi, stonowanymi ruchami i lekko 

wyciszonym głosem.  

https://www.youtube.com/watch?v=gWEbaK42DG0


Tutaj również przedstawiamy propozycję zabaw paluszkowych z dzieckiem- nasze ręce niech 

będą listkami, które w rytm wiatru przebiegają po ciele dziecka.    

„Psotny wiatr” – powtórka znanej dzieciom piosenki. Prosimy odtworzyć, a dzieci na pewno 

zareagują, znając już tę piosenkę. Powtarzamy przy tym gesty, próbujemy naśladować słowa 

z tekstu piosenki ( zamiatamy, przytulamy, pukamy, machamy, negujemy palcem, „ 

biegamy”, idziemy, odganiamy chmurki itd. ).  

https://www.youtube.com/watch?v=D67CXHGNrjY 

R- Rodzic 

Zabawa ćwicząca spostrzeganie –  Ence-pence.  

Mały przedmiot dla każdej pary Dziecko-rodzic lub rodzeństwo, np.: guzik, piórko, moneta.  

Rodzic i dziecko dobierają się parami. Dziecko, z rękami schowanymi za plecami, ukrywa mały 

przedmiot w jednej dłoni. Mówi do rodzica z pary: Ence-pence, w której ręce? i pokazuje zaciśnięte 

pięści. R. lekkim klepnięciem wskazuje dłoń, w której jest ukryty przedmiot. Jeśli trafi – zamieniają się 

rolami, a jeśli nie – zgaduje ponownie. 

Kolorowe patyczki matematyczne.  
R. układa z kolorowych patyczków (klocków, kredek, zabawek, guzików, co macie, wzory do 
powtórzenia przez dzieci. Głośno nazywa, liczy i układa patyczki w danym kolorze, np. po 
dwa, po trzy, po cztery (po pięć), w kolorach: zielonym, żółtym, niebieskim, czerwonym. 
Dzieci samodzielnie układają barwne chodniczki według wzoru R.  
 
Eksperymenty plastyczne:  Niebo pełne kolorów.  
Miseczki lub kawałki grubej folii, farby plakatowe, lub akwarelowe: żółta, niebieska, 
czerwona, pędzle, woda, kartka papieru.  
R. ma farby plakatowe w trzech kolorach. Łączy je ze sobą, rozcieńcza wodą i miesza 
pędzelkiem. Dzieci obserwują powstałe kolory i podają propozycje tego, co można 
namalować w danym kolorze. Np. z połączenia żółtej farby i niebieskiej farby otrzymujemy 
kolor zielony, którym można namalować liście; po połączeniu żółtej farby i czerwonej farby 
powstał kolor pomarańczowy, którym można namalować owoc pomarańczy, a z połączenia 
niebieskiej farby i czerwonej farby powstał kolor fioletowy. Dziecko może namalować na 
kartce co chce wybranym kolorze.  
Propozycja alternatywnej zabawy z kolorami: prosimy użyć gąbek ( kuchennych lub 
kąpielowych) i jeżeli jest problem z utrzymaniem przez dziecko pędzla, to nich próbuje z 
Państwa pomocą malować za pomocą gąbki.  
 

Muzyczne inspiracje-  zabawa muzyczna  z wykorzystaniem przedmiotów codziennego użytku ( np. 

miski, garnki, pudełka itd. ). Powtórka instrumentów wg ilustracji, możliwość pokolorowania.  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=D67CXHGNrjY


Prosimy o odsłuchanie wiersza wraz z próbą naśladowania instrumentów.  

Orkiestra 

W orkiestrze dętej – wrzawa, 
Bo w tubie gotowała się kawa. 
Gotowała się kawa dla rogu, 
Bulgocząc w teatrze od progu. 

Dla trąbki to skandal nie lada: 
„W tubie gotująca się kawa? 
To się w mej gamie nie mieści. 
Co za okropne to wieści!”.  

Krzyknęły razem klarnety: 
„To jest już koniec – niestety! 
W tubie gotująca się kawa? 
To dla nas poważna jest sprawa”. 

Przeraziły się mocno również puzony: 
„Myśmy nie znały tuby z tej strony”. 
Bo dla puzonów kawa w tubie 
Prowadzi orkiestrę prosto ku zgubie. 

Saksofony wszystkich uspokajały, 
Bo z kawą w tubie jeszcze nie grały. 
Ale jak trzeba, zagrają z kawą. 
Może to będzie świetną zabawą? 

Róg się dowiedział o kawie w tubie 
I poddał orkiestrę nowej dziś próbie. 
Zadał pytanie: „Czy ktoś widział kawę?” 
I zamknął tym samym całą tę sprawę. 

 

Propozycja zabawy kreatywnej – „ Co tak pachnie” ? 

R – daje dziecku do powąchania różne  dostępne w domu przedmioty ( żele, płyny, kremy, 
przyprawy, jedzenie i cokolwiek , co przyjdzie Państwu do głowy). Dziecko określa , które 
zapachy mu się podobają, a które niekoniecznie i w miarę możliwości próbuje to 
uargumentować. Na zakończenie zabawy, proponujemy, aby dać dziecku coś smakowitego 
do jedzenia tak, żeby mogło skojarzyć przyjemny zapach z równie przyjemnym smakiem np. 
kisiel. Dla dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną, proponujemy, aby nakremować lub 
naoliwić ciało dziecka ( np. rączki, nóżki) różnymi przyjemnymi specyfikami i dać dziecku do 
powąchania.  

https://www.wierszedladzieci.pl/czytaj/orkiestra/


Podróż balonika- propozycja zabawy poszukująco- tropiącej. Jeżeli macie Państwo w domu 
balon, to super, jeżeli nie, to można wykorzystać ilustrację, dostępną w załącznikach.   

Dodatkowo prosimy o przypomnienie gestów ze znanego dzieciom systemu komunikacji 
alternatywnej MAKATON. ( ilustracje dołączone).  

 

 


