
 

Potrzebne materiały: ołówek lub mazak, nagranie z you tube:  “Niegrzeczna myszka”. 

 

TEMATYKA TYGODNIA: W krainie muzyki. 

TEMATYKA DNIA: “Niegrzeczna myszka” - zabawy przy piosence. 

12.05.2020r. (wtorek) 

 

1. Zagadka. 

       Ma długi ogonek, 

oczy jak paciorki. 

Gdy zobaczy kota, 

umyka do norki. (myszka) 



 

2. “Niegrzeczna myszka” - słuchanie piosenki (nagranie z you tube): 

https://www.youtube.com/watch?v=5xRkjx_ZhA4 

 

I. Pewna mała myszka biała 

ciągle dzieciom przeszkadzała. 

Przeszkadzała, przedrzeźniała, 

w wyliczanki z dziećmi grała. 

Ref.: Entlik, pentlik, 

  rypcium, pypcium, 

  kukuryku na ręczniku, 

  eus, deus, kosmateus, 

  tere – fere baks! 

II. Dzieci kota zawołały 

małą myszkę mu oddały, 

Myszka liczyć nie przestała 

i na kocich wąsach grała. 

Ref.: Entlik, pentlik... 

 

3. Rozmowa na temat piosenki. 

 O kim jest ta piosenka? 

 Co robiła myszka? 

 Z kim grała w wyliczanki? 

 Kogo zawołały dzieci? 



 Jaka jest ta piosenka? (wesoła, smutna, poważna). 

 

4. Nauka refrenu piosenki. 

 

5. “Wyliczanka” - zabawa rytmiczno – ruchowa przy piosence. 

Podczas zwrotek dziecko swobodnie porusza się po pokoju naśladując bardzo 

ruchliwą myszkę. Podczas refrenu zatrzymuje się i szuka pary (rodzic lub 

rodzeństwo). Klaszcząc raz w swoje dłonie, raz w dłonie partnera, śpiewa słowa 

wyliczanki. 

 

6. “Wysoko – nisko” - ćwiczenia emisyjne. 

Dziecko samodzielnie lub z pomocą rodzica powtarza sylabę “la” na coraz 

wyższych dzwiękach, a potem na coraz niższych. 

 

7. “Sz – ż” - ćwiczenie w różnicowaniu dzwięków. 

 Powtarzanie słów za rodzicem: szafa, szalik, koszyk, kasztan, mysz, kosz, żaba, 

żyrafa, wąż, żmija, ważka, szynka, kasza, żonkil, żyrandol, szyja, szampon, 

szyszka, wstążka, żebro 

 Powtarzanie zdań: 

Z fartuszka Urszulki wypadły trzy szpulki nici. 

Bardzo ładne są poduszki w szafirowe kwiatki. 

Żółta żaba żartuje z żółwia. 

Żaneta kupuje żółte żonkile. 

Szeroką szosą szybko porusza się szare auto. 

W żyrandolu są trzy żarówki. 

Szara myszka szuka norki. 

 



8. “Bia – ła mysz – ka” - zabawa słowna. 

Rodzic dzieli wyrazy na sylaby, a dziecko powtarza w całości. 

 bia – ła  mysz – ka  – biała myszka 

 wy – li – czan – ka   – wyliczanka 

 ku – ku – ry – ku  – kukuryku 

 przesz – ka – dza – ła  – przeszkadzała 

 za – wo – ła – ły  – zawołały 

 przes – ta – ła  – przestała 

 wą – sy  – wąsy  

 

9. “Myszka” - ćwiczenia grafomotoryczne (rysowanie bez odrywania ręki). 



 


