
Środa 14.04.2021r. 

Temat: Grające butelki  

 

1. Posłuchaj wiersza Doroty Gellner pt. „Krasnal”.  

 

 
Krasnal 

 

Zapakuję powolutku… 

Zapakuję powolutku… 

Co takiego, krasnoludku? 

Zapakuję do walizki 

wszystkie czapki, buty wszystkie, 

zapasową siwą brodę 

i wyruszam zaraz w drogę. 

Ale dokąd? I dlaczego? 

Czyżby stało się coś złego? 

A dlatego, drogie dzieci, 

że za dużo w lesie śmieci! 

Tu papierki, tam obierki, 

tu rozbite szkła… 

Aż się sarna skaleczyła, 

kiedy dróżką szła! 

Tu papierki, tam obierki, 

w trawie puszek stos… 

Jak się kiedyś przewróciłem, 

to rozbiłem nos! 

Oj, krasnalu! Nie narzekaj! 

Siądź pod grzybem i poczekaj! 

Tu maliny, tam jeżyny, 

coś na pewno wymyślimy! 

Bo co będzie, gdy znikną krasnale? 

Zamieszkają tam, gdzie nas nie ma? 

Gdy zabiorą spod muchomorów 

swoje małe sny i marzenia? 

Bo co będzie, gdy zgasną po kątach – 

jak płomyki – czapeczki czerwone? 

I gdy w książce zamiast krasnala 

zobaczymy pustą, białą stronę? 

 

 

Dorota Gellner 

 

2. Spróbuj, z pomocą rodzica zainscenizować (zaprezentować) powyższy wiersz. 

Zilustruj go swobodnym ruchem, gestem. Postaraj się być małym aktorem. 

 



3. „Grające butelki” – zajęcia umuzykalniające.  

Pomoce: 2 plastikowe butelki,  2 szklane butelki, nagranie z wesołą muzyką   

 Zabawa „Gramy na plastikowej butelce”-  Czy butelka może grać? Spróbuj proszę 

zagrać na niej, uderzając w nią paluszkami, następnie całą dłonią, turlaj ją po podłodze 

itp.  

 Zabawa „Gramy na szklanej butelce”- Postaraj się zagrać delikatnie na szklanej 

butelce, dmuchaj w nią, stukaj paluszkami, posłuchaj jaki dźwięk się z niej 

wydobywa.  

 „Butelkowa orkiestra”-Przygotuj przed sobą jedną szklaną butelkę, jedną plastikową. 

Rodzic również ma jedną plastikową butelkę i jedną szklaną. Reaguj właściwie na 

sygnał rodzica. Gdy rodzic podniesie szklaną butelkę, zagraj na szklanej, gdy 

plastikową, zagraj na plastikowej. Rodzic pokaże z jakim natężeniem masz grać: 

trzymanie butelki nisko oznacza cichą grę, a wysoko – głośną. 

 Zabawa „Muzyczna butelka”- Zaproś do zabawy, o ile to możliwe mamę, tatę, siostrę 

lub brata, babcię, dziadka. Rodzic włączy wesołą muzykę.  

https://www.youtube.com/watch?v=9rfdFGvCxkw  

Usiądźcie proszę w kręgu. Połóż w środku butelkę i nią zakręć. Na kogo wskaże 

butelka, ten pokazuje, w jaki sposób mają tańczyć pozostali uczestnicy zabawy. Miłej 

zabawy.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=9rfdFGvCxkw

