
 

                                       „Cudze chwalicie, swego nie znacie” 

Scenariusz zajęć rytmicznych dla 

dzieci 5 - 6 letnich (grupy starsze) 

9 - 15 czerwca 

Witam ponownie ! 

Kochane dzieci ! Drodzy rodzice ! 

Tematem zajęć jest „Cudze chwalicie ,swego nie znacie” 

Wielkimi krokami zbliżają się wakacje. W oczekiwaniu na nie  proponuje, abyście podróżowali palcem 

po mapie Polski. Poznali piękne  zakątki naszego kraju. Jego atrakcje turystyczne, tańce, stroje, 

melodie. 

1.Powitanie. Śpiewamy i wykonujemy  sugerowane ruchy „Piosenka na dzień dobry” 

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

2. Ćwiczenia  z liczeniem. Piosenka „Pięć paluszków” 

 https://www.youtube.com/watch?v=bzboHM5GUzg&t=74s 

 Wykonujcie polecenia zawarte w prezentacji 

3. Nauka piosenki „To jest mój kraj” 

https://www.youtube.com/watch?v=jnV_yEm8G1U 

Podczas prezentacji mieliście okazje zobaczyć wiele pięknych widokówek z różnych miast, zakątków  

naszego kraju. Spróbujcie odnaleźć je  na mapie Polski . 

 Nauczcie się śpiewać tą piosenkę 

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. 

4.Każdy region Polski ma swój strój i taniec ludowy. Obejrzyjcie propozycję tańców  i spróbujcie 

potańczyć „raz na ludowo” 

 - tańce śląskie 

https://www.youtube.com/watch?v=Igfl19u6fhs 

- wybieramy się teraz do Krakowa. Zaśpiewajcie popularną piosenkę 

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

- Niech rozbrzmiewa hejnał z Wieży Mariackiej na krakowskim rynku. Zatańczcie krakowiaka 

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

https://www.youtube.com/watch?v=ENacz_leLWI
https://www.youtube.com/watch?v=bzboHM5GUzg&t=74s
https://www.youtube.com/watch?v=jnV_yEm8G1U
https://www.youtube.com/watch?v=Igfl19u6fhs
https://www.youtube.com/watch?v=by_jYldSnzA
https://www.youtube.com/watch?v=MVNlrGxRqbM


 

 

 - wybieramy się do Warszawy. Polka warszawska 

https://www.youtube.com/watch?v=lMZ-BrOQHBM 

- Taniec Kujawiak 

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

Prawda w jakich pięknych strojach tańczyły  dzieci .Każda melodia była  inna, a tańce różniły się 

wieloma krokami i figurami. 

5. Powtórzenie piosenki ”Jestem Polakiem”. Poznaliście ją już wcześniej 

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

6.  Na zakończenie usiądźcie w siadzie skrzyżnym lub połóżcie się na plecach i obejrzyjcie  ciekawą 

prezentacje „Wędrówki z mapą – krajobrazy Polski” 

https://www.youtube.com/watch?v=fTAKRwHG09I 

Myślę ,że podobała Wam się  nasza muzyczna wędrówka po Polsce 

 

 

Życzę udanej nauki i wspaniałej zabawy ! 

Do zobaczenia na kolejnych zajęciach ! 

 

Pozdrawiam 

Ewa Lempkowska – nauczyciel rytmiki 

9 – 15  czerwca 2020 r. 
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