
 

                                                    „Koncert dla Mamy” 

Scenariusz zajęć rytmicznych dla 

dzieci 5 - 6 letnich (grupy starsze) 

19 - 22 maja 

Witam ponownie ! 

Kochane dzieci ! Drodzy rodzice ! 

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, twórczej i wesołej zabawy. 

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

1.Dzisiaj powitamy się znaną piosenka „Przywitajmy się wesoło”.  

https://www.youtube.com/watch?v=dvSAoxWiVT4 

2. Nauka nowej piosenki „Moja wesoła rodzina” 

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

3. Zestaw trzech piosenek dla mamy.  

 https://www.youtube.com/watch?v=TrgNO45oMME 

4. Proponuje teraz zaśpiewać  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 

5. Powtórzenie: 

- tańca do piosenki z Króla Lwa 

https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/0,114916.html?tag=dzie%F1+matki
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https://www.youtube.com/watch?v=BEu1WLjOokY 

- tańca „Wyginam śmiało ciało”  

https://www.youtube.com/watch?v=m4pLRF96kyI 

- układu z wstążkami ”Ruch łagodzi stres” 

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

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

inny prezent  i go podarowały 

Kochani Rodzice ! 

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. 
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