
AUDIOZABAWY są tak przeze mnie wymyślane, by samo ich słuchanie stymulowało słuch. Jeśli jednak chcesz, by dziecko skorzystało 
z nich jeszcze bardziej, możesz wykorzystać wskazówki metodyczne i zaangażować się we wspólną zabawę. Do AUDIOZABAWY dołączony

jest PDF z ilustracjami. Wersje przypisane do każdej grupy wiekowej traktujemy orientacyjnie. Jeśli czujemy, że dziecko jest gotowe na daną
zabawę, śmiało możemy zastosować ją wcześniej. Jeśli uważamy, że ćwiczenie jest za trudne, zostawiamy je na późniejszy czas. 
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Piosenka "To już czas"
autor: Mama Rytmiczka

Zabawa 
w bociana i żaby

Śpiewamy gamę 
na różne sposoby

Zabawa ruchowa
z wykorzystaniem gamy

Do 1. roku życia – spacerujemy razem 
z dzieckiem w rytm muzyki (możemy

mieć dziecko na rękach, dziecko może
też poruszać się swobodnie po pokoju).
Na przerwę w muzyce zatrzymujemy się 
i stajemy na jednej nodze. Kiedy słyszymy
skoczną muzykę, skaczemy jak żaby nisko

przy ziemi. Opowiadamy dziecku co
robimy. Zachęcamy do dołączenia, ale

pozwalamy mu na swobodny ruch przez
cały czas trwania zabawy.

Tekst:
 

1.Żaba kum ku kum
Woda plum plum plum

Czy Ty słyszysz już wiosny odgłosy?
 

Bocian kle kle kle
Dobrze wie wie wie

Ze już wkrótce ciepło zrobi się
 

REF. To już czas, to już czas
W końcu wiosna wita nas

Znów się zaczną słoneczne przygody
 

Pośród drzew śpiewa ptak
Kwitnie krokus - wiosny znak

Z dala lecą już bociany
Wiosna znowu jest wśród nas

 
2. Deszczyk kap kap kap

W ziemię chlap chlap chlap
Żeby drzewa urosły wysokie

 
Zająć kic kic kic 

W dziurę hyc hyc hyc
Bo przed deszczem ukryć woli się 

 

2. i 3. rok życia - spacerujemy razem 
z dzieckiem w rytm muzyki. Dziecko
może poruszać się swobodnie. Na

przerwę w muzyce zatrzymujemy się 
i stajemy na jednej nodze. Kiedy

słyszymy skoczną muzykę, skaczemy jak
żaby nisko przy ziemi. Opowiadamy
dziecku co robimy. Zachęcamy do
dołączenia, ale pozwalamy mu na

swobodny ruch przez cały czas trwania
zabawy.

 

WAŻNA UWAGA! - jeżeli czujemy, że
dziecko męczy się przy śpiewaniu gamy,
śpiewa wysiłkowo lub "wyciska" górne
dźwięki - rezygnujemy ze śpiewania!
Zamiast tego mówimy w rytmie na

podanych słowach. 

Do 1. roku życia – śpiewamy dziecku
podążając za instrukcjami w nagraniu.
Możemy wykorzystać ilustrację gamy i

pokazywać palcem każdy śpiewany
dźwięk.

2. i 3. rok życia - śpiewamy dziecku
podążając za instrukcjami w nagraniu.
Zachęcamy dziecko do mówienia (lub
śpiewania, jeśli dziecko wykazuje taką
chęć) w rytmie. Możemy wykorzystać
ilustrację gamy i pokazywać palcem

każdy śpiewany dźwięk.

Akompaniament do zabawy ruchowej
jest improwizowany na bazie I części
koncertu "Wiosna" A. Vivaldiego. Na

zakończenie Audiozabawy warto puścić
dziecku cały koncert w oryginale. 

Do 1. roku życia – biegamy w rytm
muzyki (z dzieckiem na rękach lub obok).
Pozwalamy dziecku na swobodny ruch.

Kiedy usłyszymy wykonywaną gamę,
stajemy w miejscu i śpiewamy razem 

z nagraniem. 

2. i 3. rok życia – biegamy w rytm
muzyki razem z dzieckiem, jednak

pozwalamy dziecku na swobodny ruch.
Pilnujemy, by był to raczej trucht, niż

bieg. Kiedy usłyszymy wykonywaną gamę,
stajemy w miejscu i zachęcamy dziecko

do śpiewania razem z nagraniem.
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KORZYSTASZ Z AUDIOZABAW? PODAJ DALEJ! Udostępnij stronę z AUDIOZABAWAMI w swoich SOCIAL MEDIACH 
i oznacz mnie, bym mogła Ci podziękować za Twoje udostępnienie :)

Do 1. roku życia – śpiewamy dziecku
piosenkę z pokazywaniem* lub podczas
śpiewania pokazujemy dziecku ilustracje:

żaby, bociana, krokusa, kropli deszczu,
zająca - wtedy, gdy słowa te występują 

w piosence.

*piosenka w wersji z pokazywaniem jest dostępna kanale YouTube Mama Rytmiczka

2. i 3 rok życia – śpiewamy dziecku
piosenkę z pokazywaniem* 

i zachęcamy, by naśladowało nasze
ruchy. Możemy też podczas śpiewania

pokazywać dziecku ilustracje: żaby,
bociana, krokusa, kropli deszczu, zająca

- wtedy, gdy słowa występują 
w piosence.

 

od 4. roku życia – śpiewamy piosenkę.
WERSJA 1 - zachęcamy, by dziecko razem
z nami śpiewało i wykonywało ruchy do

piosenki. WERSJA 2 - dziecko układa
ilustracje: żaby, bociana, krokusa, kropli
deszczu i zająca w takiej kolejności, w

jakiej słowa występują w piosence
(zwrotka 1, refren, zwrotka 2).

od 4. roku życia – spacerujemy razem 
z dzieckiem w rytm muzyki. Na przerwę

w muzyce zatrzymujemy się 
i stajemy na jednej nodze. Kiedy

słyszymy skoczną muzykę, skaczemy jak
żaby nisko przy ziemi. Zachęcamy

dziecko, by podczas przerwy w muzyce
stało nieruchomo na jednej nodze

(ćwiczenie równoważne).

od 4. roku życia - zachęcamy dziecko
do śpiewania podążając za instrukcjami

w nagraniu. Możemy wykorzystać
ilustrację gamy i pokazywać palcem

każdy śpiewany dźwięk. Zaproponujmy
dziecku, by zaśpiewało gamę naśladując

różne zwierzęta.

od 4. roku życia – biegamy w rytm
muzyki razem z dzieckiem. Pilnujemy, by
dziecko truchtało w rytm muzyki. Kiedy

usłyszymy wykonywaną gamę, stajemy w
miejscu i zachęcamy dziecko do

śpiewania razem z nagraniem. Za
kolejnym podejściem do tej zabawy,
można zachęcić dziecko, by śpiewało
gamę wykorzystując odgłosy różnych

zwierząt.

https://www.youtube.com/channel/UCLm97UPAafdS8jINRPYcs0w

