
Witam na kolejnych zajęciach rytmicznych dla 

                                      dzieci 3-4 letnich (grupy młodsze) ! 

 

Ciąg dalszy zabaw wiosennych 

1. Śpiewamy piosenkę  „Maszeruje wiosna” : 

 W czasie każdej zwrotki dzieci wystukują rytm drewnianym łyżkami 

 W czasie refrenu rodzic lub rodzeństwo grają na grzechotkach rytm piosenki 

 Po wykonaniu piosenki następuje zamiana instrumentów 

2. Zabawa ruchowa: 

 Przy akompaniamencie rodzica lub rodzeństwa  wykonywanym na naszych 

instrumentach dzieci poruszają się rytmicznie  

 Gdy akompaniament milknie dzieci zamieniają się w bociany (stanie na jednej 

nodze z szeroko rozłożonymi rękoma) 

 Całość powtarzamy kilka razy 

Wprowadzamy teraz nowa piosenkę pt. ”Wiosna, wiosna już na łące” (Powitalny koncert) 

3. Uczymy się piosenki : 

 Dzieci powtarzają melodie na la, la, la  

 Dzieci starają się zapamiętywać słowa 

 Dzieci opowiadają o czym jest piosenka 

4. Zabawa rytmiczna do piosenki: 

 Tekst „Wiosna przyszłą już” – klaszczemy w dłonie   - 3 x 

                                                   -  klaszczemy o kolana    - 3 x 

                                                    - tupiemy nogami           - 3 x 

Kolejna piosenka i zabawa taneczna „Taniec Mai” 

 Dzieci wykonują zabawę ruchową zgodną z tekstem piosenki 

 Utrwalamy zabawę  

 

Zajęcia jak zwykle kończymy zabawami relaksacyjnymi ! 

 

Linki do testów, piosenek i zabaw ruchowych: 

Piosenka „Wiosna, wiosna już na łące” – tekst: 

http://maja-literatura.blogspot.com/2015/03/powitanie-wiosny-czeslaw-janczarski.html 

 Piosenka „Wiosna, wiosna już na łące” – muzyka i zabawa: 

https://miastodzieci.pl/piosenki/powitalny-koncert/ 

https://www.youtube.com/watch?v=DEEoOb5Ri5M 

 

Słowa do piosenki 

Muzyka: A. Szaliński  Słowa: Cz. Janczarski 

http://maja-literatura.blogspot.com/2015/03/powitanie-wiosny-czeslaw-janczarski.html
https://miastodzieci.pl/piosenki/powitalny-koncert/
https://www.youtube.com/watch?v=DEEoOb5Ri5M


Wiosna, wiosna już na łące, 

powitalny będzie koncert. 

Świerszcz ma skrzypce, skrzat bębenek. 

W nutkach pięknych sto piosenek. 

 

Już nastroił świerszczyk skrzypki. 

Naraz wiatr przyleciał szybki. 

Chwycił nutki, uniósł w górę, 

poszybował aż pod chmurę! 

 

Wiosna, wiosna już na łące, 

więc zwierzęta dają koncert. 

Konik polny ma skrzypeczki, 

gitary-trzy biedroneczki. 

 

Na pianinie gra dżdżownica, 

motyl harfą się zachwyca, 

a w perkusję wali żuk, 

podśpiewując: - Uf, uf, uf. 

 

Wokalistka – pszczółka Bze, 

ciągle śpiewa: - Ble, ble, ble. 

Gdy na koncert wpadł skowronek, 

to już był koncertu koniec. 

Piosenka Mai – tekst: 

https://www.google.com/search?q=taniec+mai+tekst&oq=taniec+mai&aqs=chrome.2.69i57j46j0l6.5

402j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8 

Piosenka Mai: 

https://www.youtube.com/watch?v=UG-WU0ZbgK8 

Taniec Mai 

Autor: Alicja Galązka 

Każda mała pszczółka na zabawę pędzi już 

Gucio też chce tańczyć a bez niego ani rusz 

I muzykę przez całą noc świerszcz Filip będzie grał 

Śpiewajmy, w nas zabawy moc to imprezowy szał 

Nadchodzi Maja 

śpiewem woła nas 

Tak szubidu i szubidej 

Zatańczyć razem czas 

A teraz obrót 

Szubidubidu 

I w górę ręce 

Szubidubidej 

I teraz podskok 

https://www.google.com/search?q=taniec+mai+tekst&oq=taniec+mai&aqs=chrome.2.69i57j46j0l6.5402j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=taniec+mai+tekst&oq=taniec+mai&aqs=chrome.2.69i57j46j0l6.5402j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.youtube.com/watch?v=UG-WU0ZbgK8


Szubidubidu 

Będziemy śpiewać aż nadejdzie nowy dzień 

Na parkiecie wszyscy są by razem tańczyć tak 

Teraz już ze wszystkich stron czekają na ten znak 

I uwaga to jest to już gwiazda z wami jest 

światła werble będzie show czekamy na ten gest 

Nadchodzi Maja 

śpiewem woła nas 

Tak szubidu i szubidej 

Zatańczyć razem czas 

A teraz obrót 

Szubidubidu 

I w górę ręce 

Szubidubidej 

I teraz podskok 

Szubidubidu 

Będziemy śpiewać aż 

. 

Udanej nauki i zabawy ! 

Do zobaczenia na kolejnych zajęciach ! 

 

Pozdrawiam 

Ewa Lempkowska – nauczyciel rytmiki 

16 – 17  kwietna 2020 r. 


