
 

Moja Rodzina 

Scenariusz zajęć rytmicznych dla 

dzieci 5 - 6 letnich (grupy starsze) 

4 - 7 maja 

Witam ponownie ! 

Kochane dzieci ! Drodzy rodzice 

1.Dzisiaj powitamy się nową piosenką, która rozpoczyna prezentację. Następnie przypomnicie 

sobie jak poruszaliście się na zajęciach rytmiki . Wykonujcie dokładnie ćwiczenia. Poruszajcie 

się zgodnie z muzyką. 

https://www.youtube.com/watch?v=Zg7pCZOtMXo&t=49s  

2. Nauka nowej piosenki „Moja wesoła rodzina” 

https://www.youtube.com/watch?v=zC9jbgmeoLc&t=88s 

 Tekst  piosenki 

Piosenka „Moja wesoła rodzinka”  

My rodzinkę dobrą mamy 

Zawsze razem się trzymamy. 

I choć czasem czas nas goni 

My jak palce jednej dłoni. 

  

       Ref. Mama, tata, siostra brat i Ja 

              To Mój mały świat 

              Dużo słońca, czasem grad 

              To wesoły jest Mój świat. 

 

Mama zawsze kocha czule 

Ja do mamy się przytulę 

Tata kocha lecz inaczej 

Uspokaja kiedy płacze.    

         Ref. Mama, tata................... 

Gdy napsocę i nabroję 
Siadam w kacie bo się boję. 
Tata skarci, pożałuje 
A mamusia pocałuje.  

         Ref. Mama, tata.................... 

Kiedy nie ma taty, mamy 
Wszyscy sobie pomagamy. 
I choć sprzątać nie ma komu 
Jest wesoło w naszym domu.                           

https://www.youtube.com/watch?v=Zg7pCZOtMXo&t=49s
https://www.youtube.com/watch?v=zC9jbgmeoLc&t=88s


        Ref. Mama, tata.......................... 

Dzieci powtarzają piosenkę kilka razy tak ,aby nauczyć się na pamięć 

3. Proponuje teraz zaśpiewać ,aby sobie przypomnieć, piosenki wiosenne: 

„Maszeruje wiosna” 

https://www.youtube.com/watch?v=4vx2vNXEyIk 

„Promyk słońca” 

https://www.youtube.com/watch?v=KK8dHGsQ5fk 

 „Wiosna w ogródku” 

https://www.youtube.com/watch?v=gpZElYqu1Ag 

4. Czas na nowy taniec do piosenki z Króla Lwa 

Wykonujcie ruchy taneczne wg propozycji 

https://www.youtube.com/watch?v=BEu1WLjOokY 

Prawda ,że łatwe. Proponuję ,aby tańczyć z rodzicem, rodzeństwem 

5. Nie możemy zapomnieć o znanych już tańcach. Zatańczymy układ z wstążkami ”Ruch łagodzi stres” 

https://www.youtube.com/watch?v=YQNaA-U9Lcc&list=RDAQV6CV9nxBw&start_radio=1 

6.Ćwiczenia relaksacyjne.  Możecie skorzystać z poniższych pomysłów lub ćwiczyć według swojego 

scenariusza:  

https://www.youtube.com/watch?v=F5L9s0x1FgI 

 

Kochane dzieci ! Drodzy rodzice 

W miesiącu maju będziemy się przygotowywać do  „Koncertu dla mamy i taty”. W przedszkolu 

zawsze  pod koniec maja występowaliście na uroczystościach. W tym roku zaśpiewacie, zatańczycie w 

domu.  Będziemy się, dlatego uczyć na tą okoliczność nowe piosenki i tańce, ale też powtarzać znane.   

Zapraszam do wspólnej zabawy ! 

 

Udanej nauki i zabawy ! 

Do zobaczenia na kolejnych zajęciach ! 

 

Pozdrawiam 

Ewa Lempkowska – nauczyciel rytmiki 

4 – 7 maja 2020 r. 
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