
Witam na kolejnych zajęciach rytmicznych dla 

dzieci 5 -6  letnich (grupy starsze) ! 

Ciąg dalszy zabaw wiosennych 

Zajęcia zaczynamy od powtórzenia i utrwalenia piosenek, których uczyliśmy się na 

poprzednich zajęciach. 

1. Śpiewamy piosenkę  „Maszeruje wiosna” : 

 W czasie każdej zwrotki dzieci pokazują wszystkie elementy ruchowe tekstu 

jak w poprzednich zajęciach 

 W czasie refrenu  dodajemy kroki marszowe  

 Ponownie utrwalamy piosenkę z zabawą ruchowa 

2. Śpiewamy piosenkę  „Promyk słońca wyjrzał zza chmury” : 

 W zwrotkach piosenki tworzymy zamkniętą parę – trzymamy się za obie ręce i 

obracamy się krokami chodzonymi ze zmianą obrotu w połowie zwrotki  

 W refrenie zatrzymujemy się i klaszczemy w dłonie wyrzucając do góry obie 

ręce na słowa „Wiosna” 

 Zabawę powtarzamy sprawdzając poziom nabytych przez dzieci umiejętności 

Wprowadzamy teraz nowa piosenkę pt. ”Wiosna, narodziły się motyle” (Monika Kluza) 

3. Uczymy się piosenki : 

 

 Dzieci powtarzają melodie na la, la, la  

 Dzieci starają się zapamiętywać słowa 

 Dzieci opowiadają o czym jest piosenka 

 

Do kolejnej zabawy ruchowej proszę o przygotowanie kolorowych wstążek lub  chustek !  

(Mogą być dowolne, takie jakie mamy w domu). 

4. Zabawa ruchowa do piosenki: 

 

 Dzieci wykonują zabawę ruchową z wstążkami zgodną z tekstem piosenki wg 

ilustracji zabawy pod podanym linkiem na końcu scenariusza 

 Utrwalamy zabawę kilkakrotnie, w zależności od percepcji dziecka 

 

5. Zabawa rytmiczna do piosenki: 

 

  Na tekst „Wiosna przyszłą już i zostanie z nami” - Dzieci wykonują klaskanie w 

dłonie do rytmu refrenu 

 Dzieci wykonują  rytmiczne uderzanie (klaskanie) rękoma  o kolana 

 Dzieci wykonują rytmiczne tupanie 

 Utrwalamy zabawę kilkakrotnie, w zależności od percepcji dziecka 

 

Zajęcia jak zwykle  zajęcia kończymy  ćwiczeniami i zabawami relaksacyjnymi ! 

 

 

 



 

Linki do nowych tekstów, piosenek i zabaw ruchowych: 

Piosenka ”Wiosna, urodziły się motyle”  – tekst: 

http://pm183.net.pl/?s=117 

Piosenka ”Wiosna, narodziły się motyle”  – muzyka i zabawa: 

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

 

Słowa do piosenki: 

 „Wiosna,  urodziły się motyle” 

słowa: Monika Kluza  muzyka: Mateusz Kluza 

 

Wiosna, wiosna urodziły się motyle, wiosna, wiosna tęczą wita nas, 

wiosna, wiosna przyleciało ptaków tyle, 

wiosna, wiosna to słoneczny czas. 

 

Ref: ( improwizacje ruchowe dzieci przy muzyce zgodne z filmem –  wstęp wkręcanie 

bioder w podłogę -  krok twistowy, dalej prawa ręka w górę, lewa ręka w górę, obrót, 

prawa ręka w górę, lewa ręka w górę obrót, malowanie tęczy ) 

 

Wiosna, wiosna urodziły się motyle, wiosna, wiosna tęczą wita nas, 

wiosna, wiosna przyleciało ptaków tyle, 

wiosna, wiosna to słoneczny czas. 

Ref: ( improwizacje ruchowe dzieci przy muzyce zgodne z filmem –  wstęp wkręcanie bioder 

w podłogę -  krok twistowy, dalej prawa ręka w górę, lewa ręka w górę, obrót, prawa ręka w 

górę, lewa ręka w górę obrót, malowanie tęczy) 

. 

Udanej nauki i zabawy ! 

Do zobaczenia na kolejnych zajęciach ! 
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