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Temat zajęd: „Skacze drogą zając ” 

 
 
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. Zabawa muzyczno- ruchowa „wstawajcie zajączki”  
 
Rodzic umawia się z dzieckiem , o której będzie pobudka zajączków. Może to byd piąta, siódma itp. 
Dziecko „zajączek” kładzie się na dywanie. Rodzic klaszcze w dłonie. Dziecko liczy uderzenia. 
„Zajączek” może wstad tylko wtedy, gdy liczba klaśnięd będzie się zgadzała z wcześniej umówioną 
godziną. Na hasło „dobranoc” „zajączek” znowu usypia i czeka na godzinę pobudki.  
 
3. „Nie chodź kurko na podwórko”- osłuchanie z piosenką 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=sVkUo-JjdSM 
 

Dziecko siada w wygodnym miejscu i słucha piosenki.  
 
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 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=sVkUo-JjdSM


Ty zajączku już nie biegaj, 
maluj z kurką,  
maluj jajka białe, 
tu kropeczka tam kreseczka,  
piękne będą całe.  
 
Ref. …  
 

 
 
3.  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!”) 
 
4. Relaks przy muzyce ”malowane kwiaty” 
“Walc kwiatów” Piotr Czajkowski 
Przykładowy link: https://www.youtube.com/watch?v=GC7PycSBILc 

 
Rodzic prosi, aby podczas słuchania utworu dziecko namalowało wiosenne kwiaty, które kojarzą mu 
się z muzyką. 
 
 
 
 
 
 
 
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 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GC7PycSBILc

