
Zajęcia Rytmiki dla Delfinków 

 
opracowała:  mgr Lucyna Gawioska 

 

Temat zajęd: „Już wiosenne słonko świeci cz. 2” 

 
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. Dwiczenia przygotowujące aparat głosowy do śpiewu 
 
2.1. Dwiczenie aparatu artykulacyjnego „Balonik” 
Dziecko jest balonikiem. Nabiera w policzki dużo powietrza, a następnie powoli je wypuszcza 
wypowiadając głoskę sss... 
 
2.2. Dwiczenie oddechowe „Piórko” 
utwór nr 2 „dwiczenia oddechowe” autor: nieznany 
 
Rodzic daje dziecku mały kawałek papieru, symbolizujący piórko.  W trakcie muzyki dziecko puszcza 
piórko i dmucha na nie tak, żeby nie spadło na ziemię. 
 
3. Zabawy z piosenką „Cieszymy się” 
utwór nr  3 „Cieszymy się” słowa i muzyka Danuta i Karol Jagiełło 
 

3.1 Dwiczenia rytmiczne przy piosence 
Rodzic prosi, aby podczas słuchania piosenki dziecko zagrało jej rytm na dowolnym instrumencie (np 
dwie łyżki, kredki, pudełko). 
 
3.2. Śpiewanie piosenki sylabami 
Rodzic prosi dziecko, aby podczas piosenki śpiewało melodię sylabami zamiast słów (np. lalala..., 
lololo...,tatata..., blebleble... itp.  
 
3.3. Śpiewanie piosenki z tekstem 
Dziecko śpiewa  refren piosenki. Następnie uczymy dziecko poszczególnych zwrotek piosenki. Dziecko 
powtarza za nami tekst, a następnie próbuje zaśpiewad go z muzyką. Podczas nauki tekstu możemy 
ruchem naśladowad słowa piosenki. To ułatwi dziecku zapamiętanie tekstu. 
 

 
 
 



Tekst piosenki: 
 
I. Ćwierkają o tym ptaki i mówi o tym miś. 
Nadchodzi do nas wiosna i będzie tutaj dziś. 
 
Ref. Cieszymy się, cieszymy, bo dośd już mamy zimy. 
Nadchodzi do nas wiosna i będzie tutaj dziś. 
 
II. Obudził się motylek i mała polna mysz. 
Nadchodzi do nas wiosna i będzie tutaj dziś. 
 
Ref. Cieszymy się... 
 
4. Pożegnanie dzieci piosenką „Pożegnajmy się...” ( zabawa dźwiękonaśladowcza) 
utwór nr 4 „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 5 „muzyka relaksacyjna” Les Choristes 
 
Dziecko kładzie się w wygodnym miejscu. Rodzic gładzi je piórkiem z papieru. Następnie mogą 
zamienid się rolami.  
 


