
WARSZTATY DLA PEDAGOGÓW 
SERDECZNIE ZAPRASZAM NA WRSZTATY SKIEROWANE DO 

PEDAGOGÓW, KTÓRZY NA CO DZIEŃ PRACUJĄ Z DZIEĆMI W 

PRZEDSZKOLACH.

TEMATY WARSZTATÓW:

1. "Zabawy śpiewne w kole na dywanie"- 20 zabaw

2. "Zabawy śpiewane - ruch i przestrzeń"- 10 zabaw
         

 Wychodząc naprzeciw potrzebom pedagogów pracujących w przedszkolach stworzyłam dwa 

zbiory zabaw: "Zabawy śpiewane w kole na dywanie" oraz  "Zabawy śpiewane - ruch i przestrzeń". To 

zbiór w sumie trzydziestu pomysłów na zabawę pedagoga z grupą dzieci. Ponieważ moim celem jako 

muzyka jest umuzykalnianie - wszystkie zabawy "ubrałam" w dźwięki.  "Zabawy śpiewane" są krótkie, 

posiadają prostą melodykę, przez co nawet osoby ze słabszą umiejętnością zapamiętywania melodii są 

w stanie szybko ją przyswoić. Zabawy posiadają różny poziom trudności. Mogą być wykonywane 

zarówno w sali przedszkolnej jak i w ogrodzie na trawie w doskonały sposób integrując grupę. 

Pomysły działań z tych dwóch zbiorów mają na celu nie tylko pobudzać w dziecku chęć do śpiewania 

(śpiew stanowi integralną część zabawy), ale również rozwijać w Małym Człowieku między innymi: 

wyobraźnię, motorykę, koncentrację, koordynację, orientację w ruchu i w przestrzeni, poczucie rytmu, 

frazy muzycznej, muzycznego pytania i odpowiedzi, kształcić wrażliwość na ilustracyjność brzmienia 

względem ruchu i odwrotnie, rozwijać umiejętności inhibicyjno-incytacyjne i wnikliwego słuchania, 

szybką reakcję na hasła słowne i muzyczne, kształcić umiejętność synchronizowania śpiewu z ruchem 

oraz wiele innych. 

Pomysły na zabawy zarówno te dywanowe jak i w przestrzeni, którymi pragnę się z Państwem podzielić 

doskonale sprawdziły się i sprawdzają w pracy pedagogów z dziećmi.

UCZESTNIK WARSZTATÓW OTRZYMA:
- dyplom uczestnictwa

- skrypt z zabawami

Czas trwania: ok. 4-5 godzin.



TYTUŁ: "ZABAWY ŚPIEWANE W KOLE NA DYWANIE" w skrócie "ZABAWY 

DYWANOWE"

"Zabawy śpiewane w kole na dywanie", w skrócie "Zabawy dywanowe", to zbiór dwudziestu 

autorskich pomysłów na zabawy z dziećmi skierowany do pedagogów pracujących w 

przedszkolach. "Zabawy dywanowe" są krótkie, śpiewane a capella, oparte na prostych melodiach, 

znanych zaśpiewach lub rytmach bez melodii.  

Wszystkie zabawy z tego zbioru wykonywane są na siedząco w kole. 

TYTUŁ: "ZABAWY ŚPIEWANE- RUCH I PRZESTRZEŃ"

"Zabawy śpiewane - ruch i przestrzeń" to zbiór dziesięciu autorskich pomysłów na zabawy z 

dziećmi skierowany do pedagogów pracujących w przedszkolach. Zabawy z tego zbioru śpiewane 

są a capella, oparte na prostych melodiach, znanych zaśpiewach lub rytmach bez melodii. W 

przeciwieństwie do "Zabaw dywanowych" wykonywane są w przestrzeni w różnych układach - 

pociąg, koło, para, rozsypka. 

Niektóre przykłady zabaw mogą Państwo obejrzeć na moim kanale Youtube 

Muzykalna Sowa

Wszystkie informacje dotyczące mojej osoby oraz zakresu działań, jakie prowadzę 

znajdą Państwo na mojej stronie internetowej muzykalnasowa.pl.

JEŚLI CHCIELIBY PAŃSTWO SKORZYSTAĆ Z OFERTY WARSZTATOWEJ I 

OTRZYMAĆ INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE, PROSZĘ O KONTAKT NA WSKAZANY 

ADRES EMAIL LUB TELEFONICZNIE.

SERDECZNIE  ZAPRASZAM

Monika Sowińska 
www: muzykalnasowa.pl

email: kontakt@muzykalnasowa.pl

tel: 604 180 680
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