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Przebieg: 

1. Przywitanie muzyczne 

2. Wprowadzenie w tematykę zajęć 

- Prezentacja multimedialna – Walentynki 

- Bajka o Tobiaszu 

- Teatrzyk o Tobiaszu 

       3. Zabawa logorytmiczna z wykorzystaniem rymowanki 

W dniu świętego Walentego, nic nie może stać się złego 

Każdy Walenty chodzi uśmiechnięty 

Powtarzanie rymowanki, cicho, głośno, powoli, szybko, śpiewająco  

       4. Zagadki słuchowe. 

- Jak ma na imię przyjaciółka Kaczora Donalda? 

- Kto obudził Królewnę Śnieżkę? 

- W jaki sposób Kopciuszek został Królewną ? 

- Kto jest ukochaną Shreka ? 

- Kto ożenił się z Calineczką ? 

- Kto pokochał Bestię? 

- Kto jest partnerem pszczółki Mai? 

     5.  Zabawa muzyczno – ruchowa do piosenki „Walentynki” 

https://www.youtube.com/watch?v=3V6M--tPx0k 

    6. Ćwiczenia ortofoniczne „Serce” 

Naśladowanie odgłosów bicia serca 

- puk, puk, puk 

https://www.youtube.com/watch?v=3V6M--tPx0k
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- stuk, stuk, stuk 

- Pik, pik, pik 

- bum, bum, bum, 

- bam, bam, bam 

Naśladowanie odgłosów na przemian 

- stuk, puk, stuk, puk 

-bam, bum, bam, bum itp. 

    7. Ćwiczenia oddechowe z sercami  

Dzieci mają zadanie przenieść małe serduszka za pomocą słomki, na białą kartkę papieru. 

    8. Zabawa inhibicyjno – incytacyjna „Moje serduszko” 

Dzieci biegają w rytm akompaniamentu granego na bębenku. Kiedy nauczyciel przestaje grać 

dzieci zatrzymują się i naśladują cicho odgłos bicia swojego serca puk, puk, puk. Kiedy 

nauczyciel zaczyna grać znowu wracamy do poruszania się w rytm muzyki. 

Tutaj możemy wykorzystać  

   9. Ćwiczenia artykulacyjne – Walentynki 

- Prześlij 5 głośne całuski.  

- Prześlij 2 malutkie, cichutkie całuski.  

- Zrób 4 szerokie uśmiechy.  

- Uśmiech – całusek: powtórz 3 razy.  

- Czubkiem języka pomaluj podniebienie na różowo.  

- Na podniebieniu narysuj czubkiem języka serduszko.  

- Pokaż, jak jesz pyszne czekoladowe serduszko  

  10. Ćwiczenia buzi i języka „Moje serce” 

Wykorzystanie materiału obrazkowego z paki walentynkowej 
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  11. Zabawa muzyczno – ruchowa do piosenki „Serce pik, pik”, „Papierowe serce”, 

„Walentynki” Śpiewające brzdące 

https://www.youtube.com/watch?v=aKR6LOx6CIQ 

https://www.youtube.com/watch?v=0PGn15uSaRk 

https://www.youtube.com/watch?v=n7OIPFcyZRU&t=35s 

 

12. Zabawa ruchowa „Rozbite serce” 

Nauczyciel wycina serca, rozdaje dzieciom tylko jedną połówkę serca. Reszta serc (połówek) 

jest porozrzucana po sali. Dzieci w rytm muzyki poruszają się, tańczą. Kiedy przestaje grać 

muzyka dzieci szukają swojej połówki serca. 

13. Zabawa relaksacyjna do wybranego utworu 

Dzieci kładą się na plecach na dywanie, odpoczywają, oddychają swobodnie. Odpoczynek 

przy muzyce relaksacyjnej. 

14. Zakończenie muzyczne  

15. Podziękowanie dzieciom za udział w zajęciach 

16. Praca plastyczna „Walentynki” 

 

       

 

https://www.youtube.com/watch?v=aKR6LOx6CIQ
https://www.youtube.com/watch?v=0PGn15uSaRk
https://www.youtube.com/watch?v=n7OIPFcyZRU&t=35s

