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27-30 KWIETNIA - ŚRODA 
 
1. DBAMY O ROZWÓJ UMYSŁOWY
Rodzicu, porozmawiaj z dzieckiem na temat

obchodzimy Międzynarodowy Dzień Tańca. Powiedz, że taniec rozumieją i

względu na to, jakim językiem się posługują. Choć w tańcu nie używamy słów, możemy wyrazić nasze 

emocje. Istnieje wiele rodzajów tańca: np. towarzyski, artystyczny, współcze

Często do tańca potrzebne są specjalne stroje i muzyka. Pokaż dziecku ilustracje ludzi tańczących 

taniec ludowy, balet, tango. 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. DBAMY O ROZWÓJ MANUALNY
Praca grafomotoryczno-plastyczna 

Narysuj po śladach instrumenty. Nazwij każdy z nich i pokoloruj je kredkami.

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rogram domowej nauki i zabawy  

Punktu Przedszkolnego Lisa Rudosława 

1. DBAMY O ROZWÓJ UMYSŁOWY 
orozmawiaj z dzieckiem na temat Dnia Tańca. Poinformuj dziecko, że 29

Międzynarodowy Dzień Tańca. Powiedz, że taniec rozumieją i odtwarzają wszyscy, bez 

względu na to, jakim językiem się posługują. Choć w tańcu nie używamy słów, możemy wyrazić nasze 

emocje. Istnieje wiele rodzajów tańca: np. towarzyski, artystyczny, współczesny, ludowy, uliczny. 

Często do tańca potrzebne są specjalne stroje i muzyka. Pokaż dziecku ilustracje ludzi tańczących 

2. DBAMY O ROZWÓJ MANUALNY 

instrumenty. Nazwij każdy z nich i pokoloruj je kredkami. 

dziecko, że 29 kwietnia 

odtwarzają wszyscy, bez 

względu na to, jakim językiem się posługują. Choć w tańcu nie używamy słów, możemy wyrazić nasze 

sny, ludowy, uliczny. 

Często do tańca potrzebne są specjalne stroje i muzyka. Pokaż dziecku ilustracje ludzi tańczących 



3. DBAMY O UMUZYKALNIANIE 
Zabawa muzyczna 

Odsłuchajcie wspólnie piosenki: https://www.youtube.com/watch?v=sXqaZUp2N-w 
i spróbujcie zaśpiewać oraz zatańczyć. 

„Boogie Woogie" 

Do przodu prawą rękę daj, 
Do tyłu prawą rękę daj, 
Do przodu prawą rękę daj 
I pomachaj nią, 
Bo przy boogie woogie trzeba pokręcić się 
No i klaskać trzeba raz, dwa, trzy. 
Boogie woogie ahoj (x3) 
I od nowa zaczynamy taniec ten. 
 
Do przodu lewą rękę daj, 
Do tyłu lewą rękę daj, 
Do przodu lewą rękę daj 
I pomachaj nią, 
Bo przy boogie woogie trzeba pokręcić się 
No i klaskać trzeba raz, dwa, trzy. 
Boogie woogie ahoj (x3) 
I od nowa zaczynamy taniec ten. 
 
        Do przodu prawą nogę daj, 
        Do tyłu prawą nogę daj, 
        Do przodu prawą nogę daj 
        I pomachaj nią 
        Bo przy boogie woogie trzeba pokręcić się, 
        No i klaskać trzeba raz, dwa, trzy. 
        Boogie woogie ahoj (x3) 
        I od nowa zaczynamy taniec ten. 
 
        Do przodu lewą nogę daj, 
        Do tyłu lewą nogę daj, 
        Do przodu lewą nogę daj 
        I pomachaj nią, 
        Bo przy boogie woogie trzeba pokręcić się 
        No i klaskać trzeba raz, dwa, trzy. 
        Boogie woogie ahoj (x3) 
        I od nowa zaczynamy taniec ten. 
 
        Boogie woogie ahoj (x3) 
        I od nowa zaczynamy taniec ten. 
 
 
4. DBAMY O ROZWÓJ FIZYCZNO-UMYSŁOWY 
Zabawa ruchowa z elementem orientacyjno-porządkowym 

„Jak ma na imię baletnica?” 
Dziecko na hasło „balet” staje na palcach stóp i podnosi ręce nad głowę, stykając palce dłoni, a na 
klaśnięcie porusza się swobodnie. Następnie dziecko wymyśla imię dla baletnicy, którą wykonało na 
podane hasło. Ćwiczenie potarzamy kilkakrotnie. 
 


