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Od Wydawcy

Oddajemy do rąk Czytelników suplement książki z płytą CD „Rok z piosenką. Piosenki dla 
dzieci na różne okazje” opublikowanej przez nasze Wydawnictwo niecałe dwa lata temu. W tym 
czasie odbiorcy – nauczyciele wychowania przedszkolnego, instruktorzy zajęć rytmiczno-umuzy-
kalniających, opiekunowie dzieci najmłodszych, wychowawcy świetlic szkolnych – uświadomili 
nam konieczność uzupełnienia i rozszerzenia wyżej wskazanego materiału. Tym samym powstała 
niniejsza publikacja, a znalazły się w niej opisy zabaw do już wydanych piosenek. Aby móc w pra-
widłowy sposób skorzystać z publikacji  „Rok z piosenką. Opisy zabaw do piosenek” konieczne 
jest posiadanie książki „Rok z piosenką. Piosenki dla dzieci na różne okazje” lub zakupienie obu 
tych pozycji równocześnie, gdyż treści jednej uzupełniają treści drugiej.

Opisane w niniejszej książce zabawy mogą być inspiracją do zorganizowania zajęć umuzykal-
niających, przeprowadzenia zabawa i ćwiczeń dydaktycznych, jak i również do wykorzystania ich 
podczas uroczystości grupowych i przedszkolnych. Różnorodność zawartych w niej tematów słu-
ży nie tylko uwrażliwianiu dzieci na muzykę, ale także ich wszechstronnemu rozwojowi. Czytelnik 
znajdzie tu m.in. zabawy:

● ruchowe i ilustracyjne;
● doskonalące poczucie rytmu i umiejętność reagowania na zmianę akompaniamentu;
● sprzyjające rozwijaniu umiejętności gry na instrumentach perkusyjnych;
● rozwijające zdolność improwizacji ruchowej przy muzyce;
● pobudzająco-hamujące oraz wyciszające;
● orientacyjno-porządkowe i kształtujące umiejętność reagowania na sygnał;
● doskonalące orientację w przestrzeni i w schemacie własnego ciała;
● ćwiczące sprawność palców i dłoni;
● z zakresu rozwijania mowy czynnej i biernej;
● inscenizowane oraz o charakterze opowieści ruchowych.

Zapraszamy w podróż po świecie dźwięków i rytmów związanych z najbliższymi każdemu 
przedszkolakowi tematami dotyczącymi danej pory roku. Życzymy udanej, rozwijającej zabawy 
z wykorzystaniem nagrań i zaproponowanych propozycji aktywności.


