
Drodzy Rodzice! 

W obecnej sytuacji nie mamy możliwości, aby 

zajęcia z arteterapii odbywały się  

w przedszkolu. Chciałabym jednak, aby dzieci 

nadal mogły brać w nich udział, tylko w nieco innej 

formie. Doskonale wiem, że świetnie potraficie 

bawić się ze swoimi dziećmi. Chcę Was 

zainspirować oraz wskazać sposoby spędzania 

wolnego czasu poprzez zabawy metodami 

arteterapeutycznymi. Wśród nich znajdą się 

działania plastyczne, muzyczne, teatralne oraz 

zabawy na podstawie bajek. Na naszej stronie 

internetowej będą umieszczane scenariusze zajęć, 

które można z dzieckiem wykonać. Mam nadzieję, 

że wspólnie będziecie się świetnie bawić, a dzieci 

będą rozwijać się kreatywnie i artystycznie. 

 

Gorąco pozdrawiam, 

Pani Marta 

 

 

 

 

 

 



Zajęcia z arteterapii grupa II  09.04.2021 piątek 

 

1. Na początku dziecko próbuje powiedzieć co to znaczy „klątwa”. Podaje 

swoje pomysły, następnie rodzice wyjaśnią jego znaczenie.  

 

2. Wysłuchanie bajki zamieszczonej poniżej: 

  



  



3. Próba odpowiedzi  na pytania do bajki terapeutycznej: 

• Kto był najstarszym skrzatem na Polanie Małej? 

• Co się stało, gdy Starzec Jakubek wyszedł z Misią na spacer? 

• Spróbuj opisać zachowanie Róży 

• Jakie zaklęcie rzucił na Różę Starzec Jakubek? 

• Jak zachowywała się Róża, gdy klątwa zaczęła działać? 

• Jakiego magicznego słowa powinna użyć Róża, aby klątwa przestała działać? 

 

4. Próba odpowiedzi na pytanie: jakie znamy czarodziejskie słowa i dlaczego są one tak ważne?  

 

5. „Abrakadabra” – zabawa ruchowa z wykorzystaniem muzyki klasycznej 

Rodzice włączają muzykę klasyczną, Wy dowolnie tańczycie. Gdy muzyka cichnie, głośno 

wypowiadacie dowolne magiczne słowo. Następnie znów tańczycie do muzyki. Na kolejną przerwę, 

wypowiadacie inne magiczne słowo ( Uwaga! Nie mogą się powtarzać) Zabawy kończy się wtedy, gdy 

zabraknie Wam pomysłów. 

https://www.youtube.com/watch?v=2Woy6AnSx8U 

 

6. Mój dziadek, moja babcia – rozmowa na temat dziadków. 

Dziecko odpowiada o swoich dziadkach (jak się nazywają, co lubią robić w wolnym czasie, za co 

najbardziej kocha babcię i dziadka)  

 

7. Laurka dla babci i dziadka -  wycinanka z kolorowego papieru według własnego pomysłu.  

Zadaniem dziecka jest wykonanie wycinanki z kolorowego papieru według własnego pomysłu (aby 

ułatwić sobie zadanie, można naszkicować wzór do wycięcia). Następnie dziecko wycina wzór i 

nakleja go na białej kartce.  

 

Propozycja pracy: 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2Woy6AnSx8U

