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Temat zajęd: „Skacze drogą zając” 

 
1. Powitanie dzieci piosenką „Przywitajmy się...” ( 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 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. Zabawa muzyczno-ruchowa „zajączki” 
Przykładowy link: 
http://chomikuj.pl/jolmar8/zachomikowane/o+zwierz*c4*99tach/skacze+drog*c4*85+zaj*c4*85c,998057143.mp3(audio) 

 
Dziecko porusza się jak zajączek w rytm muzyki. Na przerwę w melodii zastyga w bezruchu. 
Następnie, gdy usłyszy melodię może zacząd spokojnie kicad jak zajączek po łące.  
 
3. „Skacze drogą zając”- osłuchanie z piosenką 
Przykładowy link: 
http://chomikuj.pl/jolmar8/zachomikowane/o+zwierz*c4*99tach/skacze+drog*c4*85+zaj*c4*85c,998057143.mp3(audio) 
 

Dziecko siada w wygodnym miejscu i słucha piosenki.  
 
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 
i dziewczynki łapią i wodą je chlapią. 
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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. Relaks przy muzyce- „zaczarowany kwiatek” 
“Walc kwiatów” Piotr Czajkowski 
Przykładowy link: https://www.youtube.com/watch?v=GC7PycSBILc 

 
Dziecko zamienia się w kwiat. Rodzic podczas muzyki opowiada dziecku, jak rośnie kwiat (np. kwiatek 
jest mało zwiniętą kuleczką, gdy słonko wychodzi, zaczyna budzid się do życia i powoli rosnąd itd.), a 
dziecko interpretuje ruchem słuchaną opowieśd 
 
 
 
 
 
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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