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Temat zajęd: „Już Wielkanoc ” 

 
 
1. Powitanie dzieci piosenką „Dzieo, dzieo dobry” ( zabawa dźwiękonaśladowcza) 
utwór nr 1 „Powitanka” słowa i muzyka Katarzyna Kulikowska 
 
Tekst piosenki z opisem ruchów: 
 
Dzieo, dzieo dobry,  (odwracamy się w prawo i w lewo i kiwamy głową) 
Dzieo, dzieo dobry, 
przywitajmy się !      (uderzamy dłoomi o uda) 
Zataoczymy, zaśpiewamy  (wykonujemy obrót wokół osi) 
fideralalala,  (młynek rączkami w powietrzu)  
hej ! (podskakujemy i wykrzykujemy głośno „hej!”) 
 
Dzieo, dzieo dobry,    ( odwracamy się w prawo i w lewo i kiwamy głową) 
Dzieo, dzieo dobry, 
Przywitajmy się ( uderzmy dłoomi o uda ) 
Zaklaszczemy, wytupiemy (klaszczemy i tupiemy) 
fideralalala,  (młynek rączkami w powietrzu)  
hej ! (podskakujemy i wykrzykujemy głośno „hej!”) 
 
2. Zabawy muzyczno- ruchowe 
 
2.1. 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.  
 
2.2. 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 „ nie chodź kurko na podwórko”  
Link: https://www.youtube.com/watch?v=sVkUo-JjdSM 

 
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 sylabami 
Rodzic prosi dziecko, aby podczas piosenki śpiewało melodię sylabami zamiast słów (np. lalala..., 
lololo...,tatata..., blebleble... itp.  
 
 
 

http://chomikuj.pl/jolmar8/zachomikowane/o+zwierz*c4*99tach/skacze+drog*c4*85+zaj*c4*85c,998057143.mp3(audio)
https://www.youtube.com/watch?v=e2ziz9Z6G84
https://www.youtube.com/watch?v=sVkUo-JjdSM


3.3. 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:  
 
Nie chodź kurko na podwórko,  
maluj jaja od samego ranka, 
dziobkiem kreskę, łapką gwiazdkę  
i będzie pisanka 
 
Ref.  Bo na Święta Wielkanocne jajka musza byd,  
nie takie zwyczajne ale kolorowe, 
 aby jeszcze lepiej smakowały ci,  
w kropki i w paseczki, 
 w kolka i w gwiazdeczki,  
w ciapki żółte i różowe i pomaraoczowe/ x2 
 
Ty zajączku już nie biegaj, 
maluj z kurką,  
maluj jajka białe, 
tu kropeczka tam kreseczka,  
piękne będą całe.  
 
Ref. …  
 
4.  Pożegnanie dzieci piosenką „Do widzenia, pożegnajmy się...” ( zabawa dźwiękonaśladowcza) 
utwór nr 5 „Pożegnanka” słowa i muzyka Katarzyna Kulikowska 
Tekst piosenki z opisem ruchów: 
 
Do widzenia,  (odwracamy się w prawo i w lewo i kiwamy głową) 
Do widzenia, 
pożegnajmy się !   (uderzamy dłoomi o uda) 
Zataoczymy, zaśpiewamy  (wykonujemy obrót wokół osi) 
fideralalala,  (młynek rączkami w powietrzu)  
hej ! (podskakujemy i wykrzykujemy głośno „hej!”) 
 
Do widzenia,  (odwracamy się w prawo i w lewo i kiwamy głową) 
Do widzenia, 
Pożegnajmy się 
Zaklaszczemy, wytupiemy (klaszczemy i tupiemy) 
fideralalala,  (młynek rączkami w powietrzu)  
hej ! (podskakujemy i wykrzykujemy głośno „hej!”) 
 
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 


