
Zajęcia Rytmiki  
 

opracowała:  mgr Lucyna Gawioska 
 
 

Temat zajęd: „W zdrowym ciele zdrowy duch” 
 
1. Powitanie dzieci piosenką „Przywitajmy się wesoło” 
Przykładowy link: https://www.youtube.com/watch?v=dvSAoxWiVT4 
 

Dzieci zgodnie z słowami piosenki naśladują ją. 
 

Tekst piosenki: 
Przywitajmy się wesoło zaklaszczemy raz, dwa, trzy. 
Przywitajmy się wesoło zaklaszczemy ja i ty. 
Przywitamy się wesoło zatupiemy raz, dwa, trzy, 
Przywitamy się wesoło już tupiemy ja i ty 
Hop hop dzieo dobry witam wszystkich Was 
cwałujemy jak koniki dziś muzyka wita nas. 
 
 
2. Zabawy sprawnościowe 
 
2.1. Gimnastyka Rączek  
Przykładowy link: https://www.youtube.com/watch?v=RPt24yOqJ0w 
 

1. Jedna ręka, druga ręka,  
(dzieci pokazują po kolei ręce) 
Ręce dwie (klaszczą trzy razy) 
Jedna ręka, druga ręka, 
(ponownie pokazują ręce) 
Witają się. (machają rączkami) 
 
ref: Skrzyżowane i do przodu, w górę, w dół. 
(dzieci krzyżują ręce na ramionach, wyciągają przed siebie, unoszą i opuszczają) 
Jedna rączka, druga rączka, zakręcimy bączka. 
(wyciągają do przodu raz jedną, raz drugą dłoo, wykonują młynek dłoomi) 
 
2. Kłócą się 
3. Wspinają się 
4. Myją się 
5. Żegnają się 
 
(dzieci bawią się analogicznie do pierwszej zwrotki) 
 
2.2. „Bawimy się” 
Przykładowy link: https://www.youtube.com/watch?v=4FHEqDtighM 
 

Dzieci wykonują polecenia usłyszane w piosence: 
Kiwamy, kiwamy, kiwamy tak głowami, 
Mrugamy, mrugamy, mrugamy tak oczami, 
Ruszamy, ruszamy, ruszamy językami, 

https://www.youtube.com/watch?v=dvSAoxWiVT4
https://www.youtube.com/watch?v=RPt24yOqJ0w
https://www.youtube.com/watch?v=4FHEqDtighM


Cmokamy, cmokamy, cmokamy tak ustami, 
A teraz dmuchamy, dmuchamy baloniki, 
A potem wesoło klaszczemy w rytm muzyki. 
Machamy, machamy, machamy tak rękami, 
Kręcimy, kręcimy, kręcimy ramionami, 
Stukamy, stukamy, stukamy tak łokciami, 
Bawimy, bawimy, bawimy się palcami, 
A teraz dmuchamy, dmuchamy baloniki, 
A potem wesoło klaszczemy w rytm muzyki. 
 

2.3. „Gimnastyka” 
Przykładowy link: https://www.youtube.com/watch?v=UD3N8JV0GRc 
 

Dzieci wykonują gimnastykę zgodnie ze słowami piosenki. 
 
3. „Fikający zuch” A. Galica- nauka piosenki  
Przykładowy link: https://www.youtube.com/watch?v=SXpvsCdhIDc 

 
Naukę piosenki rozpoczynamy od wysłuchania całego utworu. Warto omówid z dziedmi treśd 
piosenki, zapytad o czym ona jest oraz omówid jej charakter (czy jest wesoła, czy smutna). 
Następnie uczymy dzieci całej piosenki.   
 
1. Gimnastykuj się codziennie, 
Zobacz jakie to przyjemne 
 
Ref.: W zdrowym ciele zdrowy duch, 
Pokaż jaki z ciebie zuch. 
 
2. Raz przysiady, raz podskoki, 
Ręce w górę lub na boki, 
 
Ref.: W zdrowym ciele zdrowy duch,…. 
 
3. Mocne nogi, plecy proste, 
Raz fikołek, a raz mostek, 
 
Ref.: W zdrowym ciele zdrowy duch, 
 
4. Pożegnanie dzieci piosenką „Pożegnajmy się wesoło” 
Przykładowy link: https://www.youtube.com/watch?v=dvSAoxWiVT4 
 

Dzieci zgodnie z słowami piosenki naśladują ją. 
 

Tekst piosenki: 
Pożegnajmy się wesoło zaklaszczemy raz, dwa, trzy. 
Pożegnajmy się wesoło zaklaszczemy ja i ty. 
Pożegnajmy się wesoło zatupiemy raz, dwa, trzy, 
Pożegnajmy się wesoło już tupiemy ja i ty 
Hop hop pa pa, żegnam wszystkich Was 
cwałujemy jak koniki dziś muzyka żegna  nas. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=UD3N8JV0GRc
https://www.youtube.com/watch?v=SXpvsCdhIDc
https://www.youtube.com/watch?v=dvSAoxWiVT4


5. masażyk relaksacyjny „deszczyk” 
Wg. J. Stadnickiej 
 
Rodzic wykonuje dziecku masażyk. Dziecko kładzie się na brzuszku. 
 
Tutaj płynie rzeczka (rysowanie palcem fal od karku wzdłuż kręgosłupa) 
Idzie pani na szpileczkach ( punktowe dotykanie całych plecków palcem) 
Tu przebiegły konie (delikatne uderzanie piąstkami) 
Tutaj przeszły słonie (oklepywanie plecków) 
Tutaj idzie szczypaweczka (lekkie szczypanie plecków) 
Zaświeciły dwa słoneczka (rysowanie promieni palcami0 
Spadł malutki deszczyk (delikatne muskanie pleców opuszkami palców) 
Czy przeszedł cię dreszczyk? (lekkie uszczypnięcie karku) 
 

 

 
 
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 „Pod Żaglami” w Gdyni  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. 

 
 

 

 


