
Zajęcia Rytmiki  
 

opracowała:  mgr Lucyna Gawioska 
 
 

Temat zajęć: „Nasza planeta cz.2” 

 
 
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. Zabawa muzyczno-  ruchowa „Kiedy jesteś smutny” 
słowa i muzyka Danuta i Karol  Jagiełło 
przykładowy link: https://www.facebook.com/PrzedszkoleHappyDaysZG/videos/401226836890949/ 

 
Dzieci śpiewają zwrotki piosenki, a podczas refrenu dodatkowo wykonują ruchy zgodnie z  tekstem  
 
Test piosenki z opisem ruchów: 
1. Kiedy jesteś smutny, 
gdy humoru nie masz, 
a świat cały w twoich oczach szary jest, 
nie czekaj już dłużej, 
stao tu razem z nami 
i powtarzaj każdy ruch i gest. 
 
Ref. Do przodu, do przodu, 
raz, dwa, trzy, (trzy kroki w przód) 
do tyłu, do tyłu, 
raz, dwa, trzy, (trzy kroki w tył) 
w lewo, w bok, (krok w lewo) 
w prawo, w bok (krok w prawo) 
i do góry skok. (podskok) /bis 
 
2. Kiedy jesteś smutny, 
gdy humoru nie masz, 
a świat cały... 
 
Ref. Do dołu, do dołu, (kucamy) 
raz, dwa, trzy, (trzy uderzenia rączką o podłogę) 
do góry, do góry, (podnosimy się) 
raz, dwa, trzy (trzy klaśnięcia dłoomi nad głową) 
w lewo, w bok... 

https://www.youtube.com/watch?v=dvSAoxWiVT4
https://www.facebook.com/PrzedszkoleHappyDaysZG/videos/401226836890949/


 
3. Kiedy jesteś smutny, 
gdy humoru nie masz, 
a świat cały... 
 
Ref. Dokoła, dokoła, (obrót wokół własnej osi) 
raz, dwa, trzy, 
dokoła, dokoła, 
raz, dwa, trzy, 
w lewo, w bok... 
 
3. Ćwiczenia  przygotowujące aparat głosowy do śpiewu 
 
3.1. Ćwiczenie aparatu artykulacyjnego „Balonik” 
 
Dziecko jest balonikiem. Nabiera w policzki dużo powietrza, a następnie powoli je wypuszcza 
wypowiadając głoskę sss... 
 
3.2. Ćwiczenie oddechowe „Piórko” 
Przykładowy link: https://www.youtube.com/watch?v=ZAjTrR6LZbk 

 
Rodzic daje dziecku mały kawałek papieru, symbolizujący piórko.  W trakcie muzyki dziecko puszcza 
piórko i dmucha na nie tak, żeby nie spadło na ziemię. 
 
4. „Duszki leśne”- nauka piosenki 
Przykładowy link: https://www.youtube.com/watch?v=d_hb6NqGZQ8 

 
Naukę piosenki rozpoczynamy od wysłuchania całego utworu. Warto omówid z dziedmi treśd piosenki, 
jej charakter (czy jest wesoła, czy smutna). Dziecko powinno wyodrębnid refren w utworze oraz 
określid nam liczbę zwrotek w piosence. Naukę śpiewu rozpoczynamy od  refrenu. Następnie uczymy 
poszczególnych zwrotek.  

 
1.Żyją w lesie małe duszki, 
które czyszczą leśne dróżki. 
Mają miotły i szufelki 
i do pracy zapał wielki. 
 
Ref. Duszki, duszki, duszki leśne 
wstają co dzieo bardzo wcześnie 
i ziewając raz po raz 
zaczynają sprzątad las. 
 
2. Piorą liście, myją szyszki, 
aż dokoła wszystko błyszczy. 
Muchomorom piorą groszki, 
bo te duszki to czyścioszki. 
 
Ref. Duszki, duszki, duszki leśne... 
 
3. Gdy ktoś czasem w lesie śmieci, 
zaraz duszek za nim leci. 
Zaraz siada mu na ręce, 

https://www.youtube.com/watch?v=ZAjTrR6LZbk
https://www.youtube.com/watch?v=d_hb6NqGZQ8


grzecznie prosi: - Nie śmied więcej! 
 
Ref. Duszki, duszki, duszki leśne... 

 
5. 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. 

 
 
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  
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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