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Temat zajęd: „Dbajmy o naszą planetę- Ziemię cz.1” 

 
 
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. „Lot rakietą na orbitę okołoziemską” 
Przykładowy link: https://www.youtube.com/watch?v=Bcj7YpbbnH8 

 
Podczas słuchania utworu dzieci udają astronautów. Rodzic kolejno prosi dziecko:  
  
Mały astronauto. Czas wyruszyd rakietą na orbitę okołoziemską.  
- zrób 5 przysiadów 
- podskocz 4 razy 
- weź 3 głębokie wdechy 
-czas założyd kombinezon: 
-powoli wsuo na nogi buty, zobacz jakie są ciężkie, spróbuj przejśd w nich po pokoju… 
- powoli załóż swój kombinezon, zapnij zamek. Czy kombinezon jest dobrze dopasowany? Podskocz 4 
razy i sprawdź, czy nie spadnie. 
- czas na kask- załóż go na głowę i poruszaj nią w każdym kierunku, żeby upewnid się czy dobrze się 
trzyma. 
- twój strój jest już kompletny- czas wsiadad do rakiety- zrób dwa długie kroki, a teraz wespnij się po 
niewidzialnej drabinie swojej rakiety 
- obród się 3 razy w prawo, 3 razy w lewo- iiiiii…. (podskocz wysoko)- dotarłeś na orbitę. Popatrz co 
Ciebie otacza. Gratulacje! Patrz przez szybkę i podziwiaj jak piękna jest nasza planeta. 
 
3. „Duszki leśne”- osłuchanie z piosenką 
Przykładowy link: https://www.youtube.com/watch?v=d_hb6NqGZQ8 

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

 
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. 

 
5. 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 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. 
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