
„Moja Kochana Mama” 

Scenariusz zajęć rytmicznych dla 

dzieci 3-4 letnich (grupy młodsze) 

25 - 26 maja 

Witam ponownie ! 

Kochane dzieci ! Drodzy rodzice ! 

Jestem przekonana, ze jesteście bardzo dobrze przygotowani do Święta Mamy. Czy macie już 

przygotowane niespodzianki i laurki dla swoich Mam ? W tym szczególnym dniu postarajcie 

się, by z takim zapałem przygotowywany koncert odbył się w Waszym domu z udziałem 

wszystkich domowników. Mam nadzieję, że udało Wam się rozdzielić wszystkie zadania, by 

uroczystość udała się jak najlepiej.  Przypominam, że Waszym zadaniem jest wybranie z 

naszych poprzednich spotkań tych piosenek, zabaw i tańców, które sprawiają Wam najwięcej 

radości i uśmiechu. Wszystkie materiały, piosenki i zabawy macie w poprzednich 

scenariuszach.  

Prośba do rodziców, by w miarę możliwości pomogli i wsparli młodsze dzieci w 

przeprowadzenia Koncertu dla Mamy. Niech dla waszych najmłodszych milusińskich 

będzie to ogromna przyjemność i radość. Dzieci 3 - 4 letnie  jeszcze dużo nie potrafią, ale 

przy Waszym – Rodziców, rodzeństwa i domowników zaangażowaniu powinno się wszystko 

udać znakomicie 

Może uda Wam się nagrać fragmenty występów waszych dzieci w trakcie koncertu 

domowego. Z wielką przyjemnością pokażemy je na stronach przedszkola. Życzę wszystkim 

Mamom wiele radości i miłości Waszych dzieci oraz jak najpiękniejszych chwil w życiu 

rodzinnym. Na pewno możecie być dumne ze swoich dzieci.   

Dzieci: mocno uściskacie i złóżcie życzenia Waszym kochanym Mamom !                                                                                                                 

W następnych zajęciach rytmicznych będziemy się przygotowywać do Waszego święta czyli 

Dnia Dziecka ! 

 

Udanej nauki i zabawy ! 

Do zobaczenia na kolejnych zajęciach ! 

 

Pozdrawiam 

Ewa Lempkowska – nauczyciel rytmiki 

25 – 26  maja 2020 r. 

 

 



Dzień Matki to wyjątkowe święto, którego celem jest uhonorowanie wszystkich mam. 

Zgodnie ze zwyczajem tego dnia dzieci obdarowują swoje mamy kwiatami, słodyczami, 

prezentami czy laurkami.  

Dzień Matki w Polsce obchodzony jest 26 maja. W Polsce obchodzony jest on od 1914 roku.  

Proponuję w dniu tym zaprosić mamę i wszystkich domowników na koncert. Wykonacie 

znane piosenki, tańce. Może podarujecie własnoręcznie wykonany prezent. Mocno 

uściskacie i złóżcie życzenia, całuski oraz podziękowania za Kochane Serduszka 

Waszych Mam ! 

Zapraszamy do wspólnej, wesołej zabawy 

Proponuję wykonać większość piosenek i tańców, które do tej pory nauczyliśmy się 

1.Na wstępie zapraszam do  zaśpiewania piosenki „Na powitanie” 

https://www.youtube.com/watch?v=h9wMpq8kqkA 

2. Piosenka  „Majowa łąka” 

https://www.youtube.com/watch?v=Wm-7pY20c5w 

3. Piosenka „Moja rodzina” 

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

4. Proponuje też zaśpiewać , piosenki wiosenne: 

” Idzie wiosna” 

https://www.youtube.com/watch?v=HDZLlBE0Ng8 

„W naszym ogródeczku” 

https://www.youtube.com/watch?v=08_S0RA3mac 

5.Teraz potańczymy: 

- taniec” Ręce do góry”.  

https://www.youtube.com/watch?v=OmAZquWgp9A 

-  taniec „Hyc, tup, klap”.   

https://www.youtube.com/watch?v=WeRYx4rZRSc 

- taniec ”Kaczuszki” 

https://www.youtube.com/watch?v=lZX64po1bpY 

https://www.youtube.com/watch?v=zW1_ANe0l94 

6. Czas na życzenia , uściski, mocne buziaki. Proponuje , aby dzieci wykonały np. laurkę dla mamy lub 

inny prezent  i go podarowały 

Kochani Rodzice ! 

https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/0,114916.html?tag=dzie%F1+matki
https://www.youtube.com/watch?v=h9wMpq8kqkA
https://www.youtube.com/watch?v=Wm-7pY20c5w
https://www.youtube.com/watch?v=QzzNsrUuwPA
https://www.youtube.com/watch?v=HDZLlBE0Ng8
https://www.youtube.com/watch?v=08_S0RA3mac
https://www.youtube.com/watch?v=OmAZquWgp9A
https://www.youtube.com/watch?v=WeRYx4rZRSc
https://www.youtube.com/watch?v=lZX64po1bpY
https://www.youtube.com/watch?v=zW1_ANe0l94


Podczas koncertu dla mamy mogą  być  wykonane  wszystkie moje propozycje lub wybrane przez 

dzieci. Postarajcie się docenić ich pomysły, nawet te najbardziej szalone, bo przecież wynikają one z 

wielkiej miłości do swoich Mam. Taka otwartość uczy też i wzmacnia kreatywność oraz poczucie bycia 

kimś bardzo ważnym dla całej Rodziny. 

Tydzień do dnia mamy proszę poświęcić na utrwalenie piosenek, zabaw ruchowych i tańców 

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.  

Życzę wspaniałego, pełnego uśmiechu i radości koncertu ! 

 

Udanej nauki i zabawy ! 

Do zobaczenia na kolejnych zajęciach ! 

 

Pozdrawiam 

Ewa Lempkowska – nauczyciel rytmiki 

19 – 22  maja 2020 r. 

 

 


