
                               Tygodniowy plan pracy
RYTMIKA  grupa 3-4 latki
tydzień : 14-18 grudnia 2020 roku
Temat: Strojnisia choinka-nauka piosenek świątecznych. Zimowe zabawy 
muzyczno-ruchowe.

Cele operacyjne wynikające z podstawy programowej:
-rozwijanie zainteresowań muzyką,
-kształtowanie poczucia wysokości dźwięku,
-wyrabianie zdolności improwizacyjnych,
-ćwiczenia rytmiczne -taneczne ze śpiewem,
-rozwijanie podstawowych zdolności muzycznych, m. in. słuchu muzycznego, 
poczucia rytmu,
-kształcenie aparatu głosowego.

Sposób realizacji
-praca 
indywidualna : 
śpiew, ruch przy 
muzyce,
-metody; 
zabawowa, 
praktycznego 
działania.

- muzyczne powitani- ,,Przywitajmy się wesoło"
https://www.youtube.com/watch?v=dvSAoxWiVT

-zabawa ruchowa- ,,Zabawa zimą"
https://www.youtube.com/watch?v=3oPZNRTV-IA

-zimowe zabawy przy muzyce:
 ,,Ulepimy dziś bałwana"

https://www.youtube.com/watch?v=KmQK9wvYuyI
 ,,Dzwonki sań"

https://www.youtube.com/watch?v=faZbnWYm5uo

-utrwalenie piosenek:
 ,, Siedem reniferów" (3-latki)

https://www.youtube.com/watch?v=-kqqkavf9xM 
 ,, Pada śnieg" (4-latki)

https://www.youtube.com/watch?v=rKaGr-EZ8go
-nauka piosenek świątecznych:

 Tupu tup po śniegu
https://www.youtube.com/watch?v=xWXs016_oZs

 ,,Choineczka"
https://www.youtube.com/watch?v=1Te5q8JTr_Y

POLECAM
-4FUN DANCE/przeboje 4FUN KIDS –codziennie od godziny 6.00-
11.00 na kanale 184 (polsat cyfrowy)-muzyczne propozycje dla 
najmłodszych; w programie: zabawne animacje i najbardziej znane 
przeboje dziecięce; 



                               Tygodniowy plan pracy
RYTMIKA  grupa 5-6 latki
tydzień 14-18 grudnia 2020 roku
Temat: W świątecznym nastroju-nauka piosenek świątecznych. Układ  
taneczny-,,Jingle Bells Christmas"

Cele operacyjne wynikające z podstawy programowej:
-rozwijanie umiejętności słuchania i śpiewania,
-kształtowanie pamięci muzycznej,
-kształtowanie zdolności twórczych,

 -wyrabianie zdolności poruszania sie w przestrzeni,
-rozwijanie zainteresowań muzyką,

 -kształcenie aparatu głosowego w zakresie rozwijania mowy oraz umiejętno-
ści poprawnego intonowania i śpiewania piosenek.


Sposób realizacji
-praca 
indywidualna : 
śpiew, ruch przy 
muzyce,
-metody; 
zabawowa, 
praktycznego 
działania.

-muzyczne powitani- ,,Przywitajmy się wesoło"
https://www.youtube.com/watch?v=dvSAoxWiVT

-układ taneczny:
 ,,Świąteczne porządki"

https://www.youtube.com/watch?v=466oxBC2ETI
 ,,Jingle Bells Christmas Dance

https://www.youtube.com/watch?v=GiLF9YhSjIQ
 ,,We Wish You A Merry Christmas"

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

-utrwalenie piosenek 
 ,,To Mikołaj" (6-latki)

https://www.youtube.com/watch?v=544uvoKQiMo
 ,,A Mikołaj pędzi" (5- latki)

 https://www.youtube.com/watch?v=fHJJ1_wetTg

-nauka piosenek świątecznych
 ,,Pachnie świętami" 

https://www.youtube.com/watch?v=puNHLcis2Gw
 ,, Ding dong spadł już śnieg"

https://www.youtube.com/watch?v=gA1g7JVCq7o

POLECAM
-4FUN DANCE/przeboje 4FUN KIDS -codziennie od godziny 6.00-
11.00 na kanale 184 (polsat cyfrowy)-muzyczne propozycje dla naj-
młodszych; w programie: zabawne animacje i najbardziej znane prze-
boje dziecięce; 
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