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Temat zajęd: „Na podwórku zamieszanie” 

 
1. Powitanie dzieci piosenką „Przywitajmy się...” ( zabawa dźwiękonaśladowcza) 
 „Przywitanka” słowa i muzyka: Katarzyna Kulikowska 
Przykładowy link:  http://chomikuj.pl/malgorata/DZIECIAKI+!!/PIOSENKI/Podk*c5*82ady+muzyczne/02-
Przywitajmy+sie+jak,2528342880.mp3(audio) 

 
 
Tekst piosenki z opisem ruchów: 
Rodzic: Przywitajmy się jak pieski, 
Dziecko: hau, hau, hau.  
Rodzic: Przywitajmy się jak kotki, 
Dziecko: miau, miau, miau. 
Rodzic: Przywitajmy się jak kozy, 
Dziecko:  me, me, me 
Rodzic: Ja witam Ciebie,  
Dziecko: Ty witasz mnie. 
 
2. Zabawy muzyczno-ruchowe 
 
2.1.  ”Skaczą koty na…” 
Przykładowy link: https://www.youtube.com/watch?v=ikKTTiDuZ0c 

 
Dziecko zamienia się w kotka i prosi o dołączenie do zabawy inne „kotki”. Dziecko podczas utworu ma 
za zadanie udawad kota i zgodnie z melodią zachowywad się jak on (skradad się, mruczed, robid koci 
grzbiet, pid mleko itp.) Pozostali uczestnicy zabawy mają za zadanie naśladowad zachowanie dziecka 
„kotka”. Podczas utworu uczestnicy mogą zamieniad się rolami.  
 
2.2. „Kalambury- zwierzątka” 
 
Dziecko zaprasza do zabawy innych domowników. Jedna osoba ma za zadanie naśladowad jakieś 
zwierzątko, które można spotkad na wsi. Pozostali muszą odgadnąd, jakie zwierzątko prezentuje. Kto 
pierwszy odgadnie o jakim zwierzątku jest mowa, prezentuje nowe zwierzątko.  
 
2.3. „Dziadek fajną farmę miał” – osłuchanie z piosenką 
Przykładowy link: https://www.youtube.com/watch?v=30nw6AtuGiQ 
 

Dziadek fajną farmę miał, ija ija oo, 
Kurki na niej hodował, ija ija oo, 
 
Kurki koko tu i koko tam, 
Ko tu, ko tam, ciągle tylko koko, 
Dziadek fajną farmę miał, ija ija oo 
 
Dziadek fajną farmę miał, ija ija oo 
Krówki na niej hodował, ija ija oo 
 
Krówki muu tu i muu tam, 
Mu tu, mu tam, ciągle tylko muu. 
Kurki koko tu i koko tam, 
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Ko tu, ko tam, ciągle tylko koko, 
Dziadek fajną farmę miał, ija ija oo 
 
Dziadek fajną farmę miał, ija ija oo 
Świnkę na niej hodował, ija ija oo 
 
Świnka chrum chrum tu i chrum chrum tam, 
Chrum tu, chrum tam, 
ciągle tylko chrum chrum. 
Krówki muu tu i muu tam, 
Mu tu, mu tam, 
ciągle tylko muu. 
Kurki koko tu i koko tam, 
Ko tu, ko tam, 
ciągle tylko koko, 
Dziadek fajną farmę miał, ija ija oo 
 
Dziadek fajną farmę miał, ija ija oo 
Kaczki na niej hodował, ija ija oo 
 
Kaczki kwa kwa tu i kwa kwa tam, 
Kwa tu, kwa tam, 
ciągle tylko kwa. 
Świnka chrum chrum tu i chrum chrum tam, 
Chrum tu, chrum tam, 
ciągle tylko chrum. 
Krówki muu tu i muu tam, 
Mu tu, mu tam, 
ciągle tylko muu. 
Kurki koko tu i koko tam, 
Ko tu, ko tam, 
ciągle tylko koko, 
Dziadek fajną farmę miał, ija ija oo 
 
 
4. Pożegnanie dzieci piosenką „Pożegnajmy się...” ( zabawa dźwiękonaśladowcza) 
 „Pożegnanka” słowa i muzyka Katarzyna Kulikowska 
Przykładowy link: http://chomikuj.pl/malgorata/DZIECIAKI+!!/PIOSENKI/Podk*c5*82ady+muzyczne/02-
Przywitajmy+sie+jak,2528342880.mp3(audio) 

 
Tekst piosenki z opisem ruchów: 
 
Rodzic: Pożegnajmy się jak pieski, 
Dziecko: hau, hau, hau.  
Rodzic: Pożegnajmy się jak kotki, 
Dziecko: miau, miau, miau. 
Rodzic: Pożegnajmy się jak kozy, 
Dziecko:  me, me, me 
Rodzic: Ja żegnam Ciebie,  
Dziecko: Ty żegnasz mnie. 
 
 
 
 
 



5. masażyk relaksacyjny „deszczyk” 
Wg. J. Stadnickiej 
 
Rodzic wykonuje dziecku masażyk. Dziecko kładzie się na brzuszku. 
 
Tutaj płynie rzeczka (rysowanie palcem fal od karku wzdłuż kręgosłupa) 
Idzie pani na szpileczkach ( punktowe dotykanie całych plecków palcem) 
Tu przebiegły konie (delikatne uderzanie piąstkami) 
Tutaj przeszły słonie (oklepywanie plecków) 
Tutaj idzie szczypaweczka (lekkie szczypanie plecków) 
Zaświeciły dwa słoneczka (rysowanie promieni palcami0 
Spadł malutki deszczyk (delikatne muskanie pleców opuszkami palców) 
Czy przeszedł cię dreszczyk/ (lekkie uszczypnięcie karku) 
 
 
Utwory i zabawy zamieszczone w scenariuszu są własnością ich autorów. Wykorzystane w scenariuszu, zostały opracowane na potrzeby 
edukacyjne  i są przeznaczone wyłącznie do użytku dzieci i rodziców z  Przedszkola Nr 35 „Pod Żaglami” w Gdyni w ramach realizacji  
zdalnego nauczania zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązao w 
okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19 

 


