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Od Wydawcy

Publikacja „Lato w  Przedszkolu. Zabawy ogólnorozwojowe inspirowane piosenkami” jest 
zbiorem pomysłów na zabawy do piosenek zamieszczonych na płycie „Lato w Przedszkolu. Pio-
senki dla dzieci”. Muzyka na tej płycie towarzyszyła treściom publikowanym na łamach miesięcz-
nika „Bliżej Przedszkola”, a niniejsze opracowanie wychodzi naprzeciw oczekiwaniom naszych 
Czytelników – gromadzi bowiem w jednym miejscu wszystkie teksty piosenek oraz opisy zorgani-
zowanych do nich zabaw. W książce znajdują się zabawy i sytuacje edukacyjne znane Czytelnikom 
miesięcznika oraz garść nowych propozycji – dotąd niepublikowanych, które rozszerzają i wzbo-
gacają wcześniejsze treści.

Realizacja przedstawionych tu pomysłów nie tylko pozwoli na zaspokojenie naturalnej dla 
dzieci potrzeby ruchu, ale także będzie pomocą w rozwijaniu u przedszkolaków umiejętności 
muzycznych i językowych oraz w podejmowaniu działań integrujących grupę. Czytelnicy znajdą 
tu w szczególności następujące propozycje zabaw:
● zabawy rytmiczne i muzyczno-rytmiczne;
● zabawy o charakterze opowieści ruchowych;
● zabawy taneczne i kołowe;
● zabawy doskonalące umiejętność gry na instrumentach perkusyjnych;
● zabawy orientacyjno-porządkowe i doskonalące umiejętność reagowania na sygnał;
● zabawy plastyczne i plastyczno-techniczne;
● zabawy matematyczne i rozwijające logiczne myślenie;
● zabawy paluszkowe.

Publikacji towarzyszy płyta CD, na której zawarte są wersje instrumentalne utworów z płyty 
„Lato w Przedszkolu. Piosenki dla dzieci”. Podkłady te mają wyraźnie zaznaczoną linię melo-
dyczną, co czyni je niezwykle przydatnym narzędziem w codziennej pracy z przedszkolakami. 
Mamy nadzieję, że korzystanie z tej książki będzie nie tylko ułatwieniem w codziennej pracy, ale 
również inspiracją do tworzenia własnych propozycji przez nauczycieli.


