
str. 1 

 

Drodzy Rodzice dzieci 5-6 letnich (grupy starsze) ! 

Dzień Dobry ! 

 Dzisiejsze zajęcia będą poświęcone na sprawdzenie i utrwaleniu piosenek i zabaw ruchowych    

z poprzednich 4 zajęć. Należy z dziećmi w dowolnej kolejności powtórzyć piosenki, zabawy 

ruchowe i dowolne improwizacje. Sprawdzamy przy tym poziom pamięciowy tekstów piosenek, 

prawidłową, zgodną z podkładem linią melodyczną, tempem utworu i jego nastrojem,  ruchem, 

gestami i zabawami taneczno – ruchowymi dla każdego utworu.  

Przy piosence Rock and Rollowej możemy urządzić wspaniałą zabawę taneczna np. z 

konkursem na najśmieszniejsze wymyślone kroki. Jeżeli zaproponujemy dzieciom „szalony 

taniec” do tej piosenki, ta sami zobaczycie, jak kreatywne i pomysłowesa Wasze dzieci. A przy 

tym zabawy będzie co niemiara. Można tę cześć zajęć przeprowadzić w formie konkursu          

z jakimiś drobnymi nagrodami – oczywiście w tym przypadku Rodzice, opiekunowie lub 

rodzeństwo też w nim bierze udział !  

Z kolei w piosence Maszeruje Wiosna możemy pobawić się zabawami marszowymi w różnych 

kierunkach np. naśladując kroki wojskowe. To świetna, kreatywna i bardzo rozwijająca 

zabawa dla dzieci. Poza tym mocno poszerza dziecięca wyobraźnię. 

Możemy również zaproponować dzieciom, by same wybierały piosenki i zabawy, które im się 

najbardziej podobają. Sprawi im to wiele przyjemności, a przy okazji możemy zrobić dla nich 

Dziecięcą listę przebojów,, którą można nazwać  od imienia dziecka np. 

„Bożenkową top lista Kids Songs !  itp. wstawiając imię swojego dziecka. 

Wszystkie teksty piosenek, podkłady muzyczne oraz przykłady zabaw ruchowych,  przykładowe 

ćwiczenia  z wykorzystaniem instrumentów własnoręcznie przygotowanych podawałam w 

poprzednich scenariuszach. 

Kończąc zajęcia powtarzamy znane już Wam ćwiczenia relaksujące - kładziemy się na podłodze i 

głęboko oddychamy – wdech i długi wydech. Można wykorzystać do tego ulubioną kołysankę 

lub ulubioną piosenkę dziecka.  

Proponuję, by w tym ćwiczeniu dzieci wymyślały swoje zabawy, pod hasłem „Odpoczywam”. 

Może to być bardzo ciekawe i śmieszne zakończenie zajęć, gdyż  możliwości pomysłowości 

dzieci z mojego doświadczenia są po prostu zaskakujące i nieograniczone ! 

Proszę o w miarę rzetelne przeprowadzenie tych zajęć podsumowujących, gdyż na tym 

kończymy ten blok tematyczny zajęć rytmicznych. 

Od jutra wprowadzamy piosenki i zabawy ruchowo muzyczne związane z nadchodzącymi 

Świętami Wielkanocnymi. 

Powodzenia !  Dobrej zabawy !  

Do usłyszenia jutro  !                                                                                                        
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