
 

Witajcie dzieciaki! 

Witam Paostwa! 

Kolejny tydzieo naszych spotkao będzie związany również z wiosną 

Proponuję naukę piosenki pt: ” Wiosna w błękitnej piosence” 

https://www.youtube.com/watch?v=733cfng95PE 

Następnie zabawa muzyczna –ruchowa „ CZĘŚCI CIAŁA” tym razem w języku angielskim 

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

Dodatkowo proponuję zabawy: 

Zabawa „Zrób to, co ja” 

Zabawa polega na naśladowaniu przez uczestników min. Jeden z uczestników wykonuje 

minę, a drugi ją naśladuje. Ważne jest, aby pokazywane miny były śmieszne, ponieważ 

zabawie powinno towarzyszyd dużo radości. 

Zabawa „Zgadnij, co jest w worku” 

Zabawa polega na odgadnięciu tego, co ukryte jest w worku. Do worka wkładamy  różne 

przedmioty. Mogą to byd klocki, kredki, przedmioty o różnych kształtach i  fakturach. 

Zadaniem dziecka jest rozpoznanie za pomocą dotyku przedmiotów znajdujących się w 

worku. Dziecko powinno włożyd do niego rękę i bez patrzenia odgadnąd co w niej trzyma.   

Zataocz razem z nami- Pamiętaj o staranności ruchów .  Układy znajdziecie na stronach: 

https://www.youtube.com/watch?v=ymigWt5TOV8 

to utwór I like to move it ,chyba to lubicie? 

 Dodatkowo informuję  Paostwa  o Bezpłatnych zajęciach muzyczno-ruchowych dla dzieci, 
organizowanych przez  Akademię Edukacji i Rozwoju Majki Jeżowskiej 
Codziennie, od poniedziałku do piątku prowadzone są bezpłatne zajęcia ruchowo – 
muzyczne dla dzieci w wieku do 6 r.ż. oraz w wieku 7 – 10 lat. Obecnie korzysta z nich około 
4 tyś dzieci.  

Codziennie o godz. 10.30 odbywają się warsztaty Baby Dance. Baby Dance to zabawa 
muzyką, piosenką i taocem dla dzieci do 6 r.ż. 

https://www.youtube.com/watch?v=733cfng95PE
https://www.youtube.com/watch?v=nouDkGtDPNk
https://www.youtube.com/watch?v=ymigWt5TOV8


Codziennie o godz. 11.30 odbywają się warsztaty Dzieciak sam w domu. Dzieciak sam w 
domu to warsztaty ruchowo – muzyczne, w których tanecznie zwiedzamy świat, uczymy się 
nowych rzeczy i wprawiam w ruch ciała dzieci w wieku 7 – 10 lat. 

Prowadzi Joanna Bąk – Instruktor taoca, edukator muzyką i ruchem. Serce Akademii. 
Współprowadzi Beata Kaczor – trener mentalny, mózg Akademii. 

Zajęcia pięknie uzupełniają warsztaty ruchowo – muzyczne dla dzieci przedszkolnych. Jak 
również stanowią uzupełnienie zajęd muzycznych, lekcji w-f czy zajęd świetlicowych. 

Podaję  link  do zapisów: 

https://sklep.majkijezowskiej.com/majkatv/ 

 

Serdecznie pozdrawiam 

Grażyna Winiarz 

Nauczyciel rytmiki 

 

Codziennie, od poniedziałku do piątku prowadzimy bezpłatne zajęcia ruchowo – muzyczne 
dla dzieci w wieku do 6 r.ż. oraz w wieku 7 – 10 lat. Prosimy o przekazanie tej wiadomości 
Paostwa rodzicom. Obecnie ogląda nas około 4 tyś dzieci. A chciałybyśmy, aby z zajęd 
skorzystało jeszcze więcej dzieci. 

 Codziennie o godz. 10.30 odbywają się warsztaty Baby Dance. Baby Dance to zabawa 
muzyką, piosenką i taocem dla dzieci do 6 r.ż. 

 Codziennie o godz. 11.30 odbywają się warsztaty Dzieciak sam w domu. Dzieciak sam 
w domu to warsztaty ruchowo – muzyczne, w których tanecznie zwiedzamy świat, 
uczymy się nowych rzeczy i wprawiam w ruch ciała dzieci w wieku 7 – 10 lat. 

Prowadzi Joanna Bąk – Instruktor taoca, edukator muzyką i ruchem. Serce Akademii. 
Współprowadzi Beata Kaczor – trener mentalny, mózg Akademii. 

Zajęcia pięknie uzupełniają warsztaty ruchowo – muzyczne dla dzieci przedszkolnych. Jak 
również stanowią uzupełnienie zajęd muzycznych, lekcji w-f czy zajęd świetlicowych. 

Od kwietnia palujemy zwiększyd ilośd i rodzaj zajęd 

Podajemy linka do zapisów: 

https://sklep.majkijezowskiej.com/majkatv/ 

I prosimy o przekazanie tego maila rodzicom. 

https://sendy.ibb.media/l/uPAL8b6iDBPqeSzwrJr31w/b2NQh2513VCMTPD0rFCUUA/Zhk6q5lT98921LUJE2spqr892A
https://sendy.ibb.media/l/uPAL8b6iDBPqeSzwrJr31w/b2NQh2513VCMTPD0rFCUUA/Zhk6q5lT98921LUJE2spqr892A

