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Temat zajęd: „Wiosna rośnie” 
 
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.”Rolnik sam w dolinie”- zabawa muzyczno- ruchowa  
Przykładowy link: https://www.youtube.com/watch?v=_MfHDnNzwAY 

 
Dziecko „rolnik” podczas słuchania utworu dobiera poszczególne osoby (postaci) do wspólnego 
taoca.  
 
Tekst: 
 
Rolnik sam w dolinie, rolnik sam w dolinie. 
Hejże dzieci, hejże ha, rolnik sam w dolinie. 
Rolnik bierze żonę, rolnik bierze żonę, 
Hejże dzieci, hejże ha, rolnik bierze żonę. 
Żona bierze dziecko, żona bierze dziecko. 
Hejże dzieci, hejże ha, żona bierze dziecko. 
Dziecko bierze kotka, dziecko bierze kotka. 
Hejże dzieci, hejże ha, dziecko bierze kotka.. 
Kotek bierze myszkę, kotek bierze myszkę. 
Hejże dzieci hejże ha, kotek bierze myszkę. 
Myszka bierze serek, myszka bierze serek. 
Hejże dzieci hejże ha, myszka bierze serek 
Ser zostaje w kole, bo nie umiał w szkole      
Tabliczki mnożenia, ani podzielenia. 
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2.2. „Jestem sobie ogrodniczka”- osłuchanie z piosenką 
Przykładowy link: https://www.youtube.com/watch?v=KoAEIDEzG3Y 

 
Jestem sobie ogrodniczka, 
Mam nasionek pół koszyczka. 
Jedne gładkie, drugie w łatki, 
A z tych nasion będą kwiatki. 
 
Ref: 
Kwiatki, bratki i stokrotki 
Dla Malwinki, dla Dorotki. 
Kolorowe i pachnące, 
Malowane słoocem. 
 
Mam konewkę z dużym uchem 
Co podlewa grządki suche. 
Mam łopatkę, oraz grabki 
Bo ja dbam o moje kwiatki. 
 
Ref: 
Kwiatki, bratki i stokrotki 
Dla Malwinki, dla Dorotki. 
Kolorowe i pachnące, 
Malowane słoocem. 
 
 
3. 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. 
 
 
4. masażyk relaksacyjny do muzyki 
Przykładowy link: https://www.youtube.com/watch?v=IYhQMAtaKls 

 
Dziecko kładzie się na brzuszku. Rodzic delikatnie masuje plecki dziecka piłeczką, bądź innym miękkim 
przedmiotem. 
 
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 w ramach realizacji  zdalnego nauczania zgodnie z  

https://www.youtube.com/watch?v=KoAEIDEzG3Y
https://www.youtube.com/watch?v=IYhQMAtaKls


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. 


