Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada
Scenariusz zajęć rytmicznych dla
dzieci 3-4 letnich (grupy młodsze)
4 - 11 listopada
Kochane dzieci i Drodzy Rodzice !
Zbliża się ważne święta narodowe – Dzień Niepodległości. 11 listopada 1918 r. Polska po 123
latach zaborów odzyskała niepodległość. Dlatego w dalszej części zajęć nauczymy się i
pobawimy prze nowych piosenkach i ćwiczeniach. Na początek proszę powtórzyć ulubione
zabawy, które dzieci zapamiętały na zajęciach rytmicznych w przedszkolu. Będzie to
wprowadzenie i rozgrzewka przed dalszą częścią zajęć. Proszę wybrać te, które sprawiają
Waszym dzieciom najwięcej radości !
1. Teraz powitamy się wierszykiem. Zapraszamy Rodzica, rodzeństwo, babcie .Powtarzamy
wierszyk rytmicznie dotykając części ciała np. głowy, kolana itp.. Proszę ułożyć do wierszyka
swoją melodie
Gdy się rączki spotykają,
To od razu się witają (podanie dłoni)
Gdy się kciuki spotykają,
To od razu się witają (kciuk dotyka kciuk)
Gdy się palce spotykają,
To od razu się witają (palce jednej dłoni dotykają palce drugiej dłoni)
2. Przypominamy piosenkę, gesty „Tu paluszek”. Kto nie pamięta może szybko sobie przypomnieć z
filmu:
https://www.youtube.com/watch?v=ZIeTp-kVGE0
3. Nauka piosenki „Symbole Polski”
Listopad jest miesiącem szczególnym w historii Polski. W pierwszych dniach tego miesiąca
wspominamy bliskich, którzy od nas odeszli, a 11 listopada świętujemy Narodowy Dzień
Niepodległości.

https://www.youtube.com/watch?v=FORY9j2_Fkg
Dzieci:
 wysłuchują piosenkę
 śpiewają ją na „la, la”
 powtarzają śpiewając z tekstem
 śpiewają poruszając się rytmicznie wg własnego pomysłu
 tańczą tak jak na prezentacji.
Zapraszamy Rodzica, rodzeństwo do wspólnej zabawy. Można użyć białych i czerwonych
wstążek, chusteczek a może zrobionej własnoręcznie flagi

Poniżej inna wersja zabawy do piosenki „Symbole Polski

https://www.youtube.com/watch?v=2h7hnRLpvkc
4. Nauka jednej zwrotki Mazurka Dąbrowskiego Hymnu Polski.
Drodzy Rodzice ! Proszę w kilku słowach powiedzieć dzieciom o znaczeniu hymnu i
zachowaniu się podczas jego śpiewania.
https://www.youtube.com/watch?v=ioUutRw9WeQ
Powtarzamy kilka razy melodię mazurka i utrwalamy z dziećmi słowa pierwszej zwrotki.
5. A teraz piosenka „Jesteśmy Polką i Polakiem”
https://www.youtube.com/watch?v=plug6OIrxRM

Dzieci:
 wysłuchują piosenkę
 śpiewają ją na „la, la”
 powtarzają śpiewając z tekstem
 śpiewają poruszając się rytmicznie wg własnego pomysłu
6. Na zakończenie zajęć nie zapominamy o ćwiczeniach i zabawach relaksujących !
Drodzy Rodzice !
Pamiętajcie, żeby podczas wszystkich zajęć powtarzać wybrane piosenki i zabawy z
poprzednich zajęć. Dzieci niech same wybierają te, które najbardziej lubią.
Utrwalamy linię melodyczną oraz tekst utworów. Sprawdzamy, jak dzieci zapamiętały
zabawy ruchowe i podstawowe kroki do śpiewanych poszczególnych zwrotek i refrenu.

Udanej nauki i zabawy !

Pozdrawiam
Ewa Lempkowska – nauczyciel rytmiki
4 – 11 listopada 2020 r.

