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SPOTKANIE INTEGRACYJNE Z RODZICAMI  
DZIECI  GR. II 

Jeste śmy Złote Rybki  
 
 

CELE ZAJĘĆ: 

� integracja grupy poprzez działanie, wspólną zabawę wyzwalanie 
pozytywnych emocji  

� współdziałanie dzieci i rodziców w zabawie i wykonaniu pracy 
plastycznej  

� utrwalenie nazwy grupy i wykonanie rybek przez rodziców i dzieci 

METODY: 

� aktywizujące  
� pokaz  
� pogadanka  

DATA:  27 wrzesień 2012 rok godz. 16-17 

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: 

� płyta CD rymowana Gimnastyka dla smyka i muzyka relaksująca, 
� płyta CD - podkład do zabawy integracyjnej „Podwodny spacer”, 
� chusta animacyjna 
� materiały plastyczne 

Przebieg spotkania: 
 
1. Indywidualnie przywitanie przybywających rodziców. 

 
2. Zaproszenie do wspólnej zabawy, wspólne zaśpiewanie piosenki na 

rozpoczęcie zabawy 
 

 „My jesteśmy Złote Rybki, przywitajmy się! 
Zatańczymy, zaśpiewamy, fiderala, la, la, hej! (x2) 
 
My jesteśmy Złote Rybki, przywitajmy się! 
Zaklaszczemy, wytupiemy, fiderala, la, la, hej!(x2) 
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3. Przywitanie wszystkich: 
 

JEŚLI JESTEŚ  WESOŁY 

Jeśli jesteś wesoły, to śpiewaj jak my, 
śpiewaj jak my, śpiewaj jak my. 
Jeśli jesteś wesoły to śpiewaj jak my. 
i licz głośno -raz, dwa, trzy, hej!  

Jeśli jesteś wesoły, to skacz, tak jak my, 
skacz tak jak my, skacz tak jak my. 
Jeśli jesteś wesoły to skacz tak jak my, 
i licz głośno -raz, dwa, trzy, hej! 

Jeśli jesteś wesoły, to klaszcz tak jak my, 
klaszcz tak jak my, klaszcz tak jak my.  
Jeśli jesteś wesoły to klaszcz tak jak my, 
i licz głośno -raz, dwa, trzy, hej! 

Jeśli jesteś wesoły, to tup tak jak my, 
tup tak jak my, tup tak jak my. 
Jeśli jesteś wesoły, to tup tak jak my, 
i licz głośno -raz, dwa, trzy, hej! 

Jeśli jesteś wesoły, to machaj jak my, 
machaj jak my, machaj jak my. 
Jeśli jesteś wesoły, to machaj jak my, 
i licz głośno -raz, dwa, trzy, hej! 

 
4. Zabawa na chuście animacyjnej przy piosence: 

 
My jesteśmy rybki mieszkamy nad morzem 
Lubimy się pluskać w przezroczystej wodzie 
Jednej  rybki brak, druga pływa w spak 
Trzecia czwarta piąta kryją się po kątach, 
  

Trzymają rodzice i delikatnie nią falują a kolejne dzieci chodzą po niej 
„pływają” (teks dla rodziców umieścimy dla rodziców). 

 
5. Uwaga zerwał się duży wiatr i przywiał dużo chmur, z których zaczął 

padać obwity deszcz i spowodował powódź, o której będzie mowa w 
piosence. Będzie instrukcja, żeby usiąść na krzesła ale ze wzglądów 
organizacyjnych jak i bezpieczeństwa nie wystawiamy krzesełek a za 
utrudnienia i może mało wygodne siedzenie przepraszamy, na słowa 
ustawiamy się gęsiego … rodzice tworzą jeden wąż a dzieci drugi 
(należy dobrze słuchać co trzeba zrobić) zobaczymy kto to zrobi 
pierwszy. 
Piosenka „Powód ź”   z Rymowanej gimnastyki dla smyka. 
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6. Zapraszamy do relaksacyjnego masażu, dzieci siadają plecami do 
rodzica, najpierw dzieci  zostają masowane potem one masują 
rodziców, w tle muzyka relaksująca o tematyce morskiej.  

  
Pływaj ą rybki w oceanie 
 
Tańczą na falach w sło ńca blasku — rysujemy poziome fale palcami 
obu rąk  

A gdy zgłodniej ą szukaj ą na dnie  
Jedzenia w drobnym piasku — delikatne szczypanie  

Po dnie w ędruj ą ogromne kraby 
Dumnie po piasku krocz ą — palce idą z dołu do góry i na dół  

Morskie ślimaki wolniutko id ą 
Gdy widz ą kraba w muszli si ę kryj ą — rysujemy powoli obiema dłońmi 
zbieżne ślimaki 

Wąż morski wije si ę zygzakami  — opuszkami palców rysujemy 
zygzaki,  

Zagląda chętnie pod ka żdy kamie ń– przesuwamy dłońmi na jedno i 
drugie ramię, na boki 

Gdy rekin si ę tu zakradnie  — stukamy lekko piąstkami od dołu do góry  

Rybki i kraby kryj ą się na dnie.  — szybki ruch piąstkami dół wzdłuż 
kręgosłupa. 

7. Zapraszamy rodziców z dziećmi do stolików, gdzie czekają materiały 
do wykonanie rybki (szablony rybek, płyty CD, koraliki, sznureczki, 
plastelina , brokaty, pisaki).  
 

8. Po skończonej pracy dla wszystkich czeka kawałek ciasta, który 
specjalnie na tę okazję zrobiły dzieci. 

 
9. Dziękując za wspólną zabawę prosimy o wrzucenie rybki do 

odpowiedniego akwarium: „Jestem zadowolony” , „jestem średnio 
zadowolony” , „jestem słabo zadowolony”. 

 
Prowadzące: 
Małgorzata Kryszczak 
Justyna Świetlik-Bałon 

 


