
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 I   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? 

• 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, dziecko dowolnie tańczy. Gdy muzyka cichnie, głośno wypowiada 

dowolne magiczne słowo. Następnie znów tańczy do muzyki. Na kolejną przerwę, wypowiada inne 

magiczne słowo ( Uwaga! Nie mogą się powtarzać) Zabawy kończy się wtedy, gdy zabraknie dziecku  

pomysłów. 

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

 

6. Co robią dziadek z babcią? – zabawa pantomimiczna  

Dziecko naśladuje ruchem, gestem, mimiką, zadania wypowiedziane przez rodzica: 

• Dziadek czyta książkę 

• Dziadek łowi ryby 

• Dziadek zakłada zegarek 

• Dziadek siedzi w fotelu i chrapie  

• Babcia robi na drutach 

• Babcia piecze ciasto  

• Babcia zakłada okulary  

 

7. Mój włóczkowy obraz dla babci i dziadka – zabawa rozwijająca wyobraźnię i fantazję.  

Do wykonania pracy potrzebne będą: kawałki kolorowej włóczki, klej, białe lub kolorowe kartki. 

Najpierw dziecko układa na papierze dowolną kompozycję z włóczki, a następnie przykleja ją do 

papieru  

 

 

 

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

