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Tytuł
Gry i zabawy dziecięce

Rozwinięcie
Poznajemy zabawy i towarzyszące im pieśni z tradycji Zagłębia Dąbrowskiego i Górnego Śląska.

W skrócie
Zapoznanie uczestników z zabawami muzycznymi – śpiewankami, do których można zastosować 
ćwiczenia ruchowe.

Obszary tematyczne
muzyka, kultura, folklor, zabawy ruchowe do melodii, ludowe pieśni dla dzieci

Podstawa programowa
edukacja regionalna, muzyka, wiedza o kulturze

Jakie umiejętności zdobędą uczestnicy
Uczestnicy potrafią:

• zaśpiewać i wykonać ruch do melodii
• znają tekst pieśni i/lub potrafią go zaśpiewać

Metody i formy pracy
• dyskusja
• praca w grupach
• zajęcia muzyczne
• praca z instrumentem / nagraniami

Jak to zrobić
Zaczynamy od prostych zabaw ruchowych przy akompaniamencie instrumentu. Wykorzystujemy 
do tego nagrania (pliki do pobrania i instrukcje do zabaw z materiałów dla nauczyciela)
Mam chusteczke, mam
Ele mele dutki 
Idzie zima, węgla nie ma

Czego potrzebujemy 
instrument, komputer, głośniki, może też śpiewać sam nauczyciel, salę lub przestrzeń do tańczenia 
i swobodnych ruchów

Wskazówki
Jeśli nie dysponujemy instrumentem, utwory można wykonać a’cappella. Głównym celem ćwiczeń jest 
integracja nauczyciela z grupą. 

Warianty
Dzieci w wieku przedszkolnym

Materiały do pracy
1. Materiały dla nauczyciela
2. Materiały wideo do obejrzenia i pobrania.
3. Nuty i słowa ( materiały do pobrania)
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Instrukcje do zabaw
 
Ele mele dutki
Oryginalny opis zabawy ze zbiorów Adolfa Dygacza:

(…) „dzieci, trzymając się za ręce, chodzą w kole, w środku którego w przeciwnym kierunku idą chłopczyk 
i dziewczynka w roli górnika i górniczki, podążając jakby na dniówkę. Chłopczyk trzyma na ramieniu kij 
wyobrażający kilof, dziewczynka zaś ma w ręku zawiniątko symbolizujące posiłek. W pewnym momencie 
wręczają te przedmioty upatrzonym w kole dzieciom, same zajmując ich miejsca. Zabawa kończy się 
wówczas, gdy wszystkie dzieci zagrały rolę górniczej pary”.

Źródło: A. Dygacz, Ludowe pieśni górnicze w Zagłębiu Dąbrowskim. Studium folklorystyczne, Katowice 1975, s. 60.

Idzie zima, węgla nie ma 
Oryginalny opis zabawy ze zbiorów Adolfa Dygacza:

(…) „[zabawa] polega na naśladowaniu przez dzieci furmana, dostarczającego wozem z zaprzęgiem 
konnym węgiel na opał. Chłopak w roli furmana prowadzi na sznurku-lejcach dwoje dzieci występują-
cych w charakterze koni. Koła wyimaginowanego wozu tworzy z boku czworo dalszych dzieci, a pozo-
stałe znajdują się w środku, udając ładunek wozu. Śpiewając uczestnicy poruszają się drobnym krokiem 
z rytmem melorecytacji, póki furman nie zatrzyma pojazdu okrzykami „prrr”. Wówczas z ładunku wozu 
ubywa jedna osoba. Zabawa trwa do momentu wyczerpania się ładunku. Potem może powtarzać się przy 
ustawicznej zmienności ról”.
 
 Źródło: A. Dygacz, Ludowe pieśni górnicze w Zagłębiu Dąbrowskim. Studium folklorystyczne, Katowice 1975, s. 60–61.
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