
 Dzień dobry. Propozycje zabaw na dziś. 

  Jesteśmy odważni – wierzymy we własne siły. 

                      1. Zabawy przy muzyce.                                                                                   

https://www.youtube.com/watch?v=cGOK6AcTLZE 

2. „Legenda o Smoku Wawelskim” – słuchanie utworu i rozmowa na temat wiary 
we własne siły, jaką prezentował szewczyk. 

Czy wiesz, co upamiętnia krakowski pomnik smoka stojący u stóp Wawelu? Ten 
potwór jest na szczęście z metalu i nikomu nie może zrobić krzywdy, ale jego 
pierwowzór nie na żarty nastraszył mieszkańców Krakowa. 

 

  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ec5quuKApxI 
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3. Rozmowa na temat legendy. Rodzic  zadaje dziecku pytania do wysłuchanego 

utworu:  

- Jaki straszliwy potwór mieszkał dawno temu w Krakowie? 

- Co stawało się z rycerzami, których król wysyłał do walki z potworem?  

- W jaki sposób szewczyk zgładził potwora?  

- Czy szewczyk pokonałby smoka, gdyby nie wierzył w siebie i swój plan? Dlaczego? 

4.„Smoku, do pieczary!” – zabawa ruchowa.   

  Rodzic klaszcze rytmicznie. Dziecko -smok  porusza się ociężale po sali, wydając 
„smocze” jęki. Na hasło: Smoku, do pieczary! – dziecko wchodzi, pod rozłożony                 
na  podłodze koc. 

5.Kiedy i dlaczego trudno nam uwierzyć w siebie?” – rozmowa kierowana.  Dziecko 

wypowiada się na temat tego, czego nie lubi robić z braku wiary w siebie. Rodzic zapisuje na 

kartce pomysły lub tworzy schematyczne obrazki. Następnie   rozmawia z dzieckiem  na temat 

tego, dlaczego w niektórych sytuacjach trudno uwierzyć w siebie i coś zrobić, oraz o 

towarzyszących temu uczuciach (obawa, że coś wyjdzie nie tak, strach przed obmową lub 

porażką, wstyd, że ktoś nas wyśmieje, nieśmiałość, a także ból brzucha, szybsze bicie serca, 

płacz… 

 



 

6. Jak zrobić smoka z rolki po papierze? 

  https://www.youtube.com/watch?v=jF1ee5O5pJs 

7.  Puzzle online.  

 https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/bajki/201900-smokwawelskisp 

8. “Smok Ribidibi” – ilustrowanie ruchem ciała treści piosenki. 

          Rodzic odtwarza nagranie piosenki oraz ilustruje jej treść ruchem ciała .Dziecko 

naśladuje. 

  https://www.youtube.com/watch?v=3CDgJ_i8GI8 

            

Refren:   Ribidibi, ribidibi, ribidibi, ribidibi, ribidibi. 

  

    Nie wiadomo kto to jest, (rozkładanie rąk i “przeczący” ruch głową) 

    Może to dinozaur, smok a może ptak. 

    Znika i pojawia się, (zakrycie dłońmi twarzy i odkrywanie jej) 

    Na pytanie kim on jest. 

    Odpowiada tak. 

  

        Refren:  ( śpiewanie refrenu wspólnie z dzieckiem  

                        podskakiwanie w miejscu z nogi na nogę) 

Hop, hop, Hoop, hop 

Czy to dinozaur to…? 

Czy ptak, czy smok…? 

Hop, hop, hoop, hop. 

Co odpowie, gdy zapytasz go? 

                        Ribidibi……. 
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 Raz na drzewo wdrapał się,    (naśladowanie ruchów wdrapywania się) 

 I pomyślał lepiej zejść a może spaść. 

 Zanim zdecydował się,          (rozłożenie rąk jako znak niewiedzy) 

 To zeskoczył tak jak stał.      (zeskok z pozycji stojącej do przysiadu) 

 Zaskakując siebie sam.        (zrobienie zdziwionej miny) 

  

                  Refren:  Hop, hop… 

  

    Nawet wczoraj gdzieś tu był,                     (wskazywanie rękami różnych miejsc) 

    Skoczył, potem zniknął, nie pojawił się.  (zeskok z pozycji stojącej do przysiadu.                                                              

                                                               powrót do stania zakrycie dłońmi twarzy i odkrycie) 

    Dinozauro – smoko – ptak, 

   Można by go nazwać tak, 

   Gdyby tak nazywał się. 

  

                 Refren:  Hop, hop……. 



 


