
Zajęcia rytmiczne dla 3-4-latków 

 
opracowała:  mgr Lucyna Gawińska 

 

 

Temat zajęć: „Już wiosenne słonko świeci” 

 

1. Powitanie dzieci piosenką „Przywitajmy się...” ( zabawa dźwiękonaśladowcza) 

(utwór nr 1 „Przywitanka” słowa i muzyka: Katarzyna Kulikowska) 

 

Tekst piosenki z opisem ruchów: 

 

Rodzic: Przywitajmy się jak pieski, 

Dziecko: hau, hau, hau.  

Rodzic: Przywitajmy się jak kotki, 

Dziecko: miau, miau, miau. 

Rodzic: Przywitajmy się jak kozy, 

Dziecko:  me, me, me 

Rodzic: Ja witam Ciebie,  

Dziecko: Ty witasz mnie. 

 

2. Ćwiczenia ruchowe przy muzyce 

 

2.1. Rozruszanka „Boogie woogie” 

(utwór nr 2  „Boogie woogie” autor: Marta Bogdanowicz) 

 

Uczestnicy zabawy stoją w kole (rodzic naprzeciwko dziecka) i wykonują ruchy zgodnie ze 

słowami piosenki: 

  

Do przodu prawą rękę daj, 

do tyłu prawą rękę daj,  

do przodu prawą rękę daj i pomachaj nią, 

bo przy boogie - boogie - woogie (ruszanie biodrami) trzeba w koło kręcić się (obrót)  

no i klaskać trzeba raz, dwa, trzy! (klaśnięcia) 

 

Ref.  

Boogie - woogie (ruszanie biodrami) ahoj! (podskok) x3 

I od nowa zaczynamy taniec ten! (wracamy na swoje miejsce, kręcąc się w kółko)  

 

(Zabawę kontynuujemy z wymienionymi kolejno w piosence częściami ciała: lewą ręką, 

prawą nogą, lewą nogą) 

 

2.2. Zabawa ruchowa „Kiedy jesteś smutny” 

(utwór nr 3 „Kiedy jesteś smutny” słowa i muzyka: Danuta i Karol Jagiełło) 



 

Dzieci śpiewają zwrotki piosenki, a podczas refrenu dodatkowo wykonują ruchy zgodnie 

z  tekstem  

 

Test piosenki z opisem ruchów: 

1. Kiedy jesteś smutny, 

gdy humoru nie masz, 

a świat cały w twoich oczach szary jest, 

nie czekaj już dłużej, 

stań tu razem z nami 

i powtarzaj każdy ruch i gest. 

 

Ref. Do przodu, do przodu, 

raz, dwa, trzy, (trzy kroki w przód) 

do tyłu, do tyłu, 

raz, dwa, trzy, (trzy kroki w tył) 

w lewo, w bok, (krok w lewo) 

w prawo, w bok (krok w prawo) 

i do góry skok. (podskok) /bis 

 

2. Kiedy jesteś smutny, 

gdy humoru nie masz, 

a świat cały... 

 

Ref. Do dołu, do dołu, (kucamy) 

raz, dwa, trzy, (trzy uderzenia rączką o podłogę) 

do góry, do góry, (podnosimy się) 

raz, dwa, trzy (trzy klaśnięcia dłońmi nad głową) 

w lewo, w bok... 

 

3. Kiedy jesteś smutny, 

gdy humoru nie masz, 

a świat cały... 

 

Ref. Dokoła, dokoła, (obrót wokół własnej osi) 

raz, dwa, trzy, 

dokoła, dokoła, 

raz, dwa, trzy, 

w lewo, w bok... 

 

3. Nauka piosenki „Cieszymy się” – 3-latki 

(utwór nr  4 „Cieszymy się” słowa i muzyka: Renata Szczypior) 

4. Nauka piosenki „Wiosenny walczyk” – 4-latki 

(utwór nr  5 „Wiosenny walczyk” słowa i muzyka: Danuta i Karol Jagiełło) 



 

 

Naukę piosenki rozpoczynamy od wysłuchania całego utworu. Warto omówić z dziećmi 

treść piosenki, występujące w niej postaci, jej charakter (czy jest wesoła, czy smutna). 

Następnie uczymy dzieci refrenu piosenki.   

 

Tekst piosenki: 

 

Już mocno grzeje wiosenne słońce 

Z lasu na łąkę wyszły zające 

 

ref. La, la, la, la, la, la, la, la, la /x2 

 

Piękne motyle tańczą walczyka 

Pszczółka do pary prosi świerszczyka 

 

ref. La, la, la, la, la, la, la, la, la /x2 

 

Żabka na żabkę wesoło zerka 

Chodź droga żabko pobaw się w berka 

 

ref. La, la, la, la, la, la, la, la, la /x2 

 

A biedroneczki całe w kropeczki 

Tańczą walczyka nad brzegiem rzeczki 

 

ref. La, la, la, la, la, la, la, la, la /x2 

 

4. Pożegnanie dzieci piosenką „Pożegnajmy się...” ( zabawa dźwiękonaśladowcza) 

(utwór nr 6 „Pożegnanka” słowa i muzyka: Katarzyna Kulikowska) 

 

Tekst piosenki z opisem ruchów: 

Rodzic: Pożegnajmy się jak pieski, 

Dziecko: hau, hau, hau.  

Rodzic: Pożegnajmy się jak kotki, 

Dziecko: miau, miau, miau. 

Rodzic: Pożegnajmy się jak kozy, 

Dziecko:  me, me, me 

Rodzic: Ja żegnam Ciebie,  

Dziecko: Ty żegnasz mnie. 

 

5. Relaks przy muzyce 

(utwór nr 7 „Relaks przy muzyce” Alan Menken) 

Dziecko wybiera ulubionego misia, kładzie się i odpoczywa przy dźwiękach melodii. 



 


