
„Święto Dzieci” 

Scenariusz zajęć rytmicznych dla 

dzieci 3-4 letnich (grupy młodsze) 

27 maja – 1 czerwca 

Witam ponownie ! 

Kochane dzieci ! Drodzy rodzice ! 

1 czerwca  jak co roku  obchodzimy Międzynarodowy Dzień Dziecka. Dzień ten jest ulubionym dniem 

w kalendarzu wielu dzieci.   

Tradycyjnie rodzice obdarowują swoje pociechy mniejszymi bądź większymi upominkami.  

W dzisiejszych w zajęciach zapraszamy rodziców do zabawy ze swoimi pociechami . 

1.Powitanie. Śpiewamy i wykonujemy  sugerowane ruchy 

https://www.youtube.com/watch?v=FSpO0R3qlqs  

2. Czas na gimnastykę. Teraz też wykonujemy ruchy  z piosenki 

https://www.youtube.com/watch?v=Q3tOW06wTBU 

3. Nauka piosenki „Jesteśmy dziećmi” 

https://www.youtube.com/watch?v=7K3_mSb1zRQ 

Dzieci: 

 - słuchają melodii i tekstu piosenki 

-  uczą się  linii melodycznej na sylaby la, la , la 

-  powtarzają piosenkę z nauką zwrotek i refrenu 

- „grają” akompaniament  klaszcząc na „raz”, a na „dwa” uderzając o kolana. 

 - przy powtórzenie piosenki dzieci naśladują grę na wymyślonych instrumentach np. gitarze, 

trąbce itp. 

4.Proponuje wspólne zabawy rodziców z dziećmi 

- W górę, ręce w góre 

https://www.youtube.com/watch?v=RuIaNQ0fHyk 

- Patataj koniku gnaj 

https://www.youtube.com/watch?v=fkLPrLpgs30&list=RDCMUCHnm8gIBa3AvQJfeUc1OkfA

&index=35 
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Drodzy rodzice! 

5.  Piosenka „Wszystkie dzieci nasze są” - Majka Jeżowska 

https://www.youtube.com/watch?v=d_vuxQ-9iVQ 

 

Tekst 

Ach, co za smutas leje łzy 

Lalki w płacz, misiek zły 

O już się śmieje, nosek mu drży 

Deszczyk był a teraz wyschły łzy 

Niebo rozjaśnia się samo 

Mały uśmiech, jak tęcza 

Już dobrze, mamo! 

Wszystkie dzieci nasze są 

Kasia, Michael, Małgosia, John 

Na serca dnie mają swój dom 

Uchyl im serce jak drzwi 

Wszystkie dzieci nasze są 

Borys, Wojtek, Marysia, Tom 

Niech małe sny spełnią się dziś 

Wyśpiewaj marzenia, a świat 

Będzie nasz! 

Choć nie rozumiem mowy twej 

Czytam lęk, czytam śmiech 

Nuty nie kłamią, zbuduj z nich klucz 

Otwórz nim nieśmiałość naszych słów 

Ważny jest serca alfabet 

Ciepły uśmiech, jak słownik 

Jesteśmy razem! 

Wszystkie dzieci nasze są 

Kasia, Michael, Małgosia, John 

Na serca dnie mają swój dom 

Uchyl im serce jak drzwi 

Nie jesteś sam 

Nasza piosenka ciągnie za rękaw 

Podaj mi dłoń i z nami stań 

Nie ma dziś granic nasz dom 

Wszystkie dzieci nasze są 

Kasia, Michael, Małgosia, John 

Na serca dnie mają swój dom 

Uchyl im serce jak drzwi 

Wszystkie dzieci nasze są 

Borys, Wojtek, Marysia, Tom 

 

Rodzice wykonują piosenkę wraz z dziećmi bawiąc się w zabawie ruchowej  w swobodnej 

improwizacji czyli „jak czują” 
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6. Czas na wyśpiewane życzenia” Zaczarowany świat dziecięcych lat” 

https://www.youtube.com/watch?v=WZHMiS5649w 

Rodzice mogą przeczytać umieszczone w prezentacji życzenia skierowane do dzieci 

Zapraszamy do wspólnej, wesołej zabawy 

 

Udanej nauki i zabawy ! 

Do zobaczenia na kolejnych zajęciach ! 

 

Pozdrawiam 

Ewa Lempkowska – nauczyciel rytmiki 

27  maja – 1 czerwca 2020 r. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WZHMiS5649w

