
Temat zajęć:  Przed lustrem 
 

Cele i zadania: 

- aktywizowanie sfery wyobraźni 

- reagowanie na zmieniającą się muzykę 
- dowolne interpretowanie muzyki ruchem 

- inspirowanie działalności plastycznej muzyką 
- pogłębianie doświadczeń plastycznych poprzez malowanie na kawałku lustra 

- odreagowane emocji i napięć poprzez prawidłowy oddech, zabawy ruchowe, 

spontaniczny taniec, słuchanie muzyki 
 

Metody i formy pracy: 

- zabawy słowem 

- ćwiczenia i zabawy muzyczno-ruchowe 

- zabawa taneczna 

- zabawy pantomimiczne 

- słuchanie muzyki 

- ćwiczenia odreagowujące 

- ćwiczenia relaksacyjno-wizualizacyjne 

- malowanie na lustrze 

 
     
Zajęcia prowadzone w ramach kółka „Muzyka, zabawa, relaks” 
 

„PRZED  LUSTREM” 
 

1. „Pomieszane z poplątanym” - Zabawa słowna na odreagowanie niepokoju 

i podenerwowania. 

Uczestnicy siedzą w kole. Jeden z nich wychodzi za drzwi. Pozostali wraz za 

nauczycielem wybierają zdanie, aby miało tyle sylab, ile jest dzieci. Poszczególne sylaby 

zostają przydzielone dzieciom np. „Przed ma-łym lus-te-recz-kiem”. Na znak, wszyscy 

jednocześnie wykrzykują swoje sylaby. Zgadujący musi spróbować je rozróżnić, zestawić 
i zgadnąć o jakie zdanie chodzi. 
 

2. „Wyrzuć złość”  – ćwiczenia odreagowujące 

„Wyobraźcie sobie, że ktoś stłukł wasze ulubione lusterko. Czujecie wielką złość. Jak 

możemy sobie pomóc, jak odreagować?” (boksowanie poduszek, krzyki do lusterka, 

robienie głupich min itp. 
 

3. Przekazanie dzieciom króciutkich informacji – dotyczących lustra (według uznania 

nauczyciela) 



- wyszukiwanie synonimów słowa lustra 

- wymyślanie nowej nazwy dla lusterka 

- odwołanie się do bajek, w których „występuje” lusterka, zabawa „Lustereczko 

powiedz przecież …” 
 

4. „W lustrzanej krainie” – podróż  w krainę wyobraźni (wizualizacja) z podkładem 

muzycznym. 

Opowiadanie „Uchyl małe drzwiczki, a zobaczysz za nimi salę wypełnioną lustrami. To 

lustrzana sala, taka, jaką  nieraz widzi się we śnie… Teraz do niej wchodzisz powoli po 

schodkach … Jest to bardzo piękne miejsce, a zarazem niezwykłe; dzięki srebrnym taflom 

ściany zdają się nie mieć kresu, jakby można było w nie iść i iść w głąb… Mienią się 
łagodnym światłem i to światło jakby rozlewa się wypełniając sobą całą przestrzeń… 

Nawet czujesz, jak miękko przepływa przez ciebie. Podchodzisz bliżej. W zwierciadle 

widzisz swoją twarz,  taka jak zwykle: czoło, nos, usta. I nawet mina ta sam co zawsze. 

W lustrzanej wizji ze snu zwierciadła są takie same jak wszędzie. Przyglądasz się jeszcze 

chwilę swojemu odbiciu… 
 

5. „Lustrzane odbicie”. Kolejne dzieci naśladują gesty, miny kolegi (wykorzystanie ramy od 

lusterka). 
 

6. Spontaniczny taniec (przy muzyce) z utrudnieniem (ograniczenie miejsca tańczących 

przez rozłożenie małych lusterek na podłodze). 
 

7. „Pociesz mnie” – wymyślanie sposobów, aby pocieszyć kolegę, który zgubił ulubione 

lusterko. 
 

8. Króciutki zabawy ruchowe i ćwiczenia oddechowe z wykorzystaniem lusterek 

- skoki przez lusterko 

- noszenie lusterka na grzbiecie 

- marsz z lusterkiem podtrzymywanym przez brodę 
- stanie na jednej nodze, druga noga z lusterkiem zgięta 

- leżenie przodem na brzuchu, ręce z lusterkiem wyprostowane, przeglądamy się 
w lusterku 

- chuchamy na lusterka 

- leżenie na plecach, lusterko na brzuchu, oddychamy głęboko, unosząc lusterko 

w górę 
- „łańcuch lustrzanych drobinek” – przenoszenie za pomocą słomki na 

wstrzymywanym oddechu kawałków folii aluminiowej. 



9. „W lustrzanej ramie”. Rama umieszczona na tle ciemnej planszy, tablicy. W rytm 

zmieniającej się muzyki dzieci błyskami włączonych latarek „malują” wnętrze ramy 

lustrzanej. 
 

10. „Podajemy lustro”. Ćwiczenia pantomimiczne. Dzieci stoją w kole. Dowolne dziecko 

zaczyna „podawać lustro” delikatnie, kładzie swoje dłonie na odwrócone ku górze dłonie 

sąsiada. Gest ten jest przekazywany kolejno do następnego dziecka.  

Możemy podawać sobie w podobny sposób np. lustro bardzo ciężkie, bardzo duże, 

gorące, potłuczone. 
 

11. „Na lustrze malowane”. Po wysłuchaniu utworu muzycznego dzieci farbami malują to co 

„podpowiedziała” im muzyka 

 


