
 

                                             „Hej, ukochane wakacje” 

Scenariusz zajęć rytmicznych dla 

dzieci 5 - 6 letnich (grupy starsze) 

23 - 29 czerwca 

Witam ponownie ! 

Grupa 6 latków 

Kochane dzieci ! Drodzy rodzice ! 

Jeszcze parę dni i będzie lato . Czas wesołej zabawy w słoneczne dni na plaży nad morzem lub 

jeziorem i wspaniałych wędrówek po górach. Przywitajmy nową porę roku piosenką i tańcem.  

Drogie sześciolatki , dla Was wraz z początkiem lata  zbliża się pora pożegnania przedszkola i po 

wakacjach pomaszerowania do szkoły. To wtedy zostaniecie uczniami I klasy 

1.Powitanie. Na dzień dobry zapraszam do tańca ”Diana. Dajana” 

https://www.youtube.com/watch?v=-ju2gXMOhyk 

2. Przypomnijmy sobie nasza wesołą piosenkę o przedszkolu „ Przedszkole drugi dom ”/Gdy dzień 

wstaje/ 

https://www.youtube.com/watch?v=8BHISyj0kWg 

Prawda , że fajnie było w przedszkolu 

3. Zaśpiewajcie  piosenkę „Hej przedszkole ukochane” 

https://www.youtube.com/watch?v=4ba9aVhV88M 

4. Obejrzyjcie prezentację ”Pożegnanie przedszkola” 

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

5. Jeszcze jedna piosenka na pożegnanie przedszkola „A My nie chcemy jeszcze iść” 

https://www.youtube.com/watch?v=qmvipCo922w 

Zanim z tornistrem we wrześniu  pójdziecie do szkoły przed Wami czas wesołej, beztroskiej , 

wakacyjnej zabawy  

 6. Nauka piosenki „Lato, lato” 

https://www.youtube.com/watch?v=7ql1u0WdxvI 

Powtarzamy słowa wielokrotnie, tak aby nauczyć się  ich na pamięć. Pomoże Wam wyświetlany tekst. 

Poproście Waszych Rodziców do wspólnego śpiewania 

7. Teraz trochę ruchu. Wykonajcie taniec przy piosence ”Idą wakacje” 

https://www.youtube.com/watch?v=BmbPAd4P93E&list=PL7OVl7WqJXQKtWuSVoJg4Hhke1dsdjOEe

&index=9 
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Podczas wakacji należy zachowywać się bezpiecznie 

8. Obejrzyjcie prezentację: 

„Bezpieczne wakacje nad wodą” 

https://www.youtube.com/watch?v=Ui-ndYWcThA&t=1s 

„Bezpieczeństwo w górach” 

https://www.youtube.com/watch?v=wS4SRvkvLio 

Z okazji nadchodzących wakacji życzę Wam słonecznego, bezpiecznego wypoczynku, pełnego 

cudownych chwil, bajkowych przygód, dużo zabawy, dobrego humoru. 

Niech ten czas sprzyja poznawaniu ciekawych miejsc, zawierania nowych przyjaźni. 

A po  udanych wakacjach życzę wspaniałego powrotu z tornistrem do szkolnych ław 

9. Na koniec popularna piosenka ”Niech żyją wakacje” 

https://www.youtube.com/watch?v=BauTov9xmZY 

 

Życzę udanej nauki i wspaniałej zabawy oraz fantastycznych wakacji ! 

Pozdrawiam 

Ewa Lempkowska – nauczyciel rytmiki 

23 – 29  czerwca 2020 r. 

 

Grupa 5 latków 

Kochane dzieci ! Drodzy rodzice ! 

Jeszcze parę dni i będzie lato . Czas wesołej zabawy w słoneczne dni na plaży nad morzem lub 

jeziorem i wspaniałych wędrówek po górach. Przywitajmy nową porę roku piosenką i tańcem. 

Zapraszam 

1.Piosenka na powitanie „Witamy” 

https://www.youtube.com/watch?v=R5mV7kWivvU 

 Powtarzamy piosenkę witając się ze wszystkimi domownikami 

2. Ćwiczenia  ruchowe i taniec z balonikiem 

https://www.youtube.com/watch?v=6SM98Jl7SpI 

Ćwiczenia kształcą Waszą  koordynację ruchową. Powtarzamy je kilka razy. Potańczcie też z 

balonikiem 

3. Nauka piosenki „Przyszło lato” 

https://www.youtube.com/watch?v=dMHV1qH_5Ak 
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Powtarzamy słowa wielokrotnie, tak aby nauczyć się  ich na pamięć. Zaproście Waszych Rodziców do 

wspólnego śpiewania 

4. Wesoły wakacyjny taniec 

https://www.youtube.com/watch?v=0mxOVctxckY 

Wyobraźcie sobie, że jesteście już nad morzem i wesoło tańczycie 

Podczas wakacji należy zachowywać się bezpiecznie 

5. Obejrzyjcie prezentację: 

„Bezpieczne wakacje nad wodą” 

https://www.youtube.com/watch?v=Ui-ndYWcThA&t=1s 

„Bezpieczeństwo w górach” 

https://www.youtube.com/watch?v=wS4SRvkvLio 

Z okazji nadchodzących wakacji życzę Wam słonecznego, bezpiecznego wypoczynku, pełnego 

cudownych chwil, bajkowych przygód, dużo zabawy, dobrego humoru. 

Niech ten czas sprzyja poznawaniu ciekawych miejsc, zawierania nowych przyjaźni. 

A po  udanych wakacjach życzę wspaniałego powrotu do przedszkola, swojej Pani i mnóstwa zabawek 

6. Na koniec popularna piosenka ”Niech żyją wakacje” 

https://www.youtube.com/watch?v=BauTov9xmZY 

 

Życzę udanej nauki i zabawy i kolorowych wakacji ! 

Do zobaczenia na kolejnych zajęciach ! 

 

Pozdrawiam 

Ewa Lempkowska – nauczyciel rytmiki 

23 – 29  czerwca 2020 r 

https://www.youtube.com/watch?v=0mxOVctxckY
https://www.youtube.com/watch?v=Ui-ndYWcThA&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=wS4SRvkvLio
https://www.youtube.com/watch?v=BauTov9xmZY

