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Temat zajęd: „Już Wielkanoc” 

 
1. Powitanie dzieci piosenką „Przywitajmy się świątecznie…” ( zabawa dźwiękonaśladowcza) 
 „Przywitanka” słowa i muzyka: Katarzyna Kulikowska 
Przykładowy link:  http://chomikuj.pl/malgorata/DZIECIAKI+!!/PIOSENKI/Podk*c5*82ady+muzyczne/02-
Przywitajmy+sie+jak,2528342880.mp3(audio) 

 
Tekst piosenki z opisem ruchów: 
Rodzic: Przywitajmy się jak kurki, 
Dziecko: ko, ko, ko  
Rodzic: Przywitajmy jak zajączki, 
Dziecko: kic, kic, kic 
Rodzic: Przywitajmy się jak baranki, 
Dziecko:  be, be, be 
Rodzic: Ja witam Ciebie,  
Dziecko: Ty witasz mnie. 
 
2. Zabawa muzyczno-ruchowa „kurczęta” 
Przykładowy link: https://www.youtube.com/watch?v=e2ziz9Z6G84 
 

Dziecko podczas słuchania melodii ruchem ilustruje jej treśd. Na przerwę w muzyce przykuca i 
„dziobie ziarno”, stukając paluszkiem w podłogę. 
 
3. Zabawy z piosenką „ Skacze drogą zając”  
Przykładowy link: 
http://chomikuj.pl/jolmar8/zachomikowane/o+zwierz*c4*99tach/skacze+drog*c4*85+zaj*c4*85c,998057143.mp3(audio) 

 
3.1 Ćwiczenia 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 z tekstem 
 
Dziecko śpiewa  refren piosenki). Następnie uczymy dziecko 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:  
 
Skacze drogą zając, skacze pomalutku. 
Przykucnął za płotem, hop i już w ogródku. 
Kic, kic, kic cichutko, skrada się do domu. 
Każdemu zostawia prezent po kryjomu. 
 
Refren:  Święta Wielkanocne z jajkiem i zającem, 
Słoneczne i pachnące Święta Wielkanocne. 
 
Idą chłopcy drogą, idą pomalutku. 
Przykucnęli cicho, hop i już w ogródku. 
Naraz śmiech i wrzawa, śmigus - dyngus krzyczą 
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i dziewczynki łapią i wodą je chlapią. 
 
4. Pożegnanie dzieci piosenką „Pożegnajmy się...” ( zabawa dźwiękonaśladowcza) 
 „Pożegnanka” słowa i muzyka Katarzyna Kulikowska 
Przykładowy link: http://chomikuj.pl/malgorata/DZIECIAKI+!!/PIOSENKI/Podk*c5*82ady+muzyczne/02-
Przywitajmy+sie+jak,2528342880.mp3(audio) 

 
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. masażyk „ jajko” 
Wg. M. Bogdanowicz  

 
A to co? A to co?  
Jajko drogą szło. (dotykamy opuszkami palców plecki dziecka od dołu, ku górze) 
Napotkało „patelnię” (na czubku główki wykonujemy okrężny ruch dłonią zakooczony delikatnym 
stuknięciem) 
I udaje jajecznicę. (gładzimy dziecko od czubka głowy ku dołowi) 
 
 
 
Utwory i zabawy zamieszczone w scenariuszu są własnością ich autorów. Wykorzystane w scenariuszu, zostały opracowane na potrzeby 
edukacyjne  i są przeznaczone wyłącznie do użytku dzieci i rodziców z przedszkola nr 35 w ramach realizacji  zdalnego nauczania zgodnie z  
Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązao w okresie czasowego 
ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 
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