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Temat zajęd: „Zabawy na wiosennej łące ” 

 
1. Powitanie dzieci piosenką „Taniec małych nutek” ( zabawa dźwiękonaśladowcza) 
link:  https://www.youtube.com/watch?v=c0U0kpO9rFo 

 
 
Tekst piosenki z opisem ruchów: 

 
Biegną małe nutki , tupią głośno butki   –( bieg w miejscu) 
Biegu, biegu, biegu w lecie po trawie 
Biegu, biegu, biegu a w zimie po śniegu 
Oj nutki bardzo się zmęczyły    -( przykucnąd) 
Gdy bieganiem się zmęczyły, walca zataoczyły 
A teraz się kłaniamy ( ukłon) 
Raz w lewo, raz w prawo taoczą walca nutki małe 
Zataoczcie z nutkami, walczyk będzie bardzo krótki 
 
2. Zabawa muzyczna „Mały kotek” 
 „Mały kotek”  A. Jendryka, A. Kaczmarczyk, M. Wojtkowiak 
link: http://chomikuj.pl/urco1/Dla+przedszkoli/Kiedy+maluchy+zmieniaj+si*c4*99+w+zuchy/Klanza+-+04+-
+Ma*c5*82y+kotek+sobie+*c5*9bpi,6511237138.mp3(audio) 

 
W zabawie biorą udział wszyscy domownicy. Jedna z nich jest małym kotkiem, który śpi na dywanie. 
Pozostali śpiewają piosenkę, wykonując przy tym określone ruchy, Pod koniec melodii „kotek” 
wybiera nową osobę, która go zastąpi. 
 
Mały kotek sobie śpi, ciii... (palec na ustach) 
coś smacznego mu się śni, ciii.. (gładzenie po brzuszku)  
nagle słyszy jakiś szmerek, (opuszkami palców robimy „szmerek” po podłodze) 
kotek wstaje na spacerek, („kotek” się podnosi) 
wstaje, wstaje, wstaje, 
łapkę swą podaje, 
i wybiera kotka, żeby wszedł do środka (uczestnicy klaszczą w dłonie, a kotek wybiera nową osobę, 
która go zastąpi) 
 
3. Zabawy muzyczno-ruchowe 
 
3.1. „Stonoga”  
Link: https://chomikuj.pl/phaa/muzyka+dla+dzieci/Rytmika/Rytmika-muzyka/13+Stonoga,3613677212.mp3(audio) 

 
Dzieci z rodzicami  stają  gęsiego i łapią osobę stojącą przed nimi.  Idą i i śpiewają: 
 
Idzie, idzie, stonoga, stonoga, stonoga, 
aż się trzęsie podłoga, podłoga, bęc. ( dzieci podskakują i opadają na szeroko rozstawione nóżki) 
Pierwsza noga, druga noga, trzecia noga..... (naprzemienne wysuwanie nóg na boki) 
i odwłok. (Ostatnia osoba wykrzykuje "Odwłok" i przechodzi na czworakach pomiędzy nogami  na 
początek stonogi i prowadzi ją dalej.  
Słowa piosenki można modyfikowad np : Biegnie, biegnie stonoga...Skacze ,skacze stonoga....Wlecze 
się stonoga...Maszeruje stonoga... itp 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=c0U0kpO9rFo


3.2. „Jedzie, jedzie Pan” 
utwór nr 4 „ Jedzie, Pan jedzie” Ulubione wyliczanki dla dzieci 
http://chomikuj.pl/malwina.balicki/Polskie+piosenki+dla+dzieci/Wyliczanki/jedzie*2c+jedzie+pan,4913503996.mp3(audio) 

 
Jest to wyliczanka, którą można dowolnie rytmizowad klaszcząc w dłonie swoje, bądź partnera. 
 
Jedzie, jedzie pan, pan,  
Na koniku sam, sam,  
A za panem chłop, chłop,  
Na koniku hop, hop!  
A za chłopem fryc, fryc 
Na koniku hyc, hyc! 
A za Frycem dziewczyneczki 
Pogubiły patyneczki !  
 

4. Pożegnanie dzieci piosenką „Pożegnajmy się...” ( zabawa dźwiękonaśladowcza) 
 „Pożegnanka” słowa i muzyka Katarzyna Kulikowska 
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 
Utwór nr 7 „relaks” F. Chopin Nokturn b- moll 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=xtoHlIGaaUo 

 
Dziecko siada w wygodnym miejscu. Podczas słuchania muzyki rodzic zadaje dziecku zagadki o 
kolorach np: 
 
Motyl jest zielonego koloru, czy wiesz gdzie mógł się schowad?, poszukaj w pokoju zielonego koloru 
itp. 
 
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 naszego przedszkola 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 
 


