
RYTMIKA                                                  6.04.2020 r. 

(mgr Katarzyna Jeżowska) 

 

 

GRUPA  ZAJĄCZKI                      

 

Proszę przygotować jedną kolorową chustkę, na której pociecha będzie kucała.  

  

1. Zabawa ruchowo-rytmiczna: 

    Proszę zaklaskać i powiedzieć nisko, średnio wysoko i wysoko przysłowie „Kwiecień plecień,  

    bo przeplata, trochę zimy, trochę lata”.                                                                                               

     Rodzic uderza cicho opuszkami palców o stół – dziecko biegnie na palcach w rytmie uderzeń   

                                                                                      (letni deszczk) 

     Rodzic uderza głośno całymi dłońmi o stół – dziecko kuca i uderza dłońmi o podłogę (grad) 

     Zabawa przebiega w zmiennej kolejności z rytmizacją przysłowia.  

 

2. Poznanie drugiego refrenu „Jedzą, jedzą misie, mniam...”  piosenki pt. „Jadą, jadą misie”. 

   

    Piosenka popularna  

 

 Refren  

Jadą, jadą misie, 

tra la, tra la, la, 

śmieją im się pysie, 

ha, ha ha, ha ha! 

 

I zwrotka 

Przyjechały do lasu, 

narobiły hałasu, 

przyjechały do boru, 

narobiły rumoru.  

 

Refren 

Jadą, jadą misie... 

 

II zwrotka 

A misiowa, jak może  

prędko szuka w komorze, 

plaster miodu wynosi, 

pięknie gości swych prosi. 

 

 

Refren 

Jedzą, jedzą misie, 

mniam, mniam, mniam, mniam, mniam 

śmieją im się pysie, 

cha cha cha cha cha, 

 

Link do piosenki https://www.youtube.com/watch?v=XRqkAePXbmc 

 

 

3. Proszę ponownie zaśpiewać piosenkę w zabawie inscenizacyjnej.  

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


    Refren - rodzic z dzieckiem trzymają się za ręce. Jedna osoba z przodu, a druga z tyłu  

    Zwrotki i drugi refren  „Jedzą, jedzą misie, mniam...”   - wszyscy stoją, śpiewają wyraźnie  

i klaszczą.  

 

4. Zabawa z reagowaniem na zmianę kierunku linii melodycznej:  

Rodzic odtwarza piosenkę o Pszczółce Maji – pociecha podskakuje z rękoma na biodrach 

(Pszczółka Maja lub Gucio) 

Po włączeniu pauzy  

głos rodzica śpiewa „bzzzz” z dołu do góry – dziecko kuca na kolorowej chustce (kwiatku)  

i powoli wstaje (pszczoła leci w górę) 

głos rodzica śpiewa „bzzzz” z góry do dołu – dziecko przechodzi z pozycji stojącej do kucania 

(pszczoła leci w dół).  

 Zabawa od początku. 

 

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

 

 

5. Redukowanie napięć psychofizycznych. 

    Rodzic przytula swoją pociechę i razem odpoczywają słuchając odgłosów przyrody  

  

     https://www.youtube.com/watch?v=Q2FGp2ezExw 

 

 

 

Z okazji Świąt Wielkanocnych życzę poczucia bezpieczeństwa, zdrowia, pozytywnego 

nastawienia, radości i miłości oraz smacznego jajka.  
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