
Zajęcia Rytmiki dla Rybek 

 

opracowała:  mgr Lucyna Gawińska 

 

 

Temat zajęć: „Muzyczna rozruszanka” 

 

1. Powitanie dzieci piosenką „Przywitajmy się...” ( zabawa dźwiękonaśladowcza) 

utwór nr 1 „Przywitanka” – autor tekstów i muzyki Katarzyna Kulikowska 

 

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. Ćwiczenia ruchowe przy muzyce 

 

2.1. Rozruszanka „Boogie woogie” 

utwór nr 2  „Boogie woogie”- autor tekstów i muzyki Marta Bogdanowicz 

 

 

Uczestnicy zabawy stoją w kole (rodzic naprzeciwko dziecka) i wykonują ruchy zgodnie 

ze słowami piosenki: 

  

Do przodu prawą rękę daj, 

do tyłu prawą rękę daj,  

do przodu prawą rękę daj i pomachaj nią, 

bo przy boogie - boogie - woogie (ruszanie biodrami) trzeba w koło kręcić się (obrót)  

no i klaskać trzeba raz, dwa, trzy! (klaśnięcia) 

 

Ref.  

Boogie - woogie (ruszanie biodrami) ahoj! (podskok) x3 

I od nowa zaczynamy taniec ten! (wracamy na swoje miejsce, kręcąc się w kółko)  

 

(Zabawę kontynuujemy z wymienionymi kolejno w piosence częściami ciała: lewą ręką, 

prawą nogą, lewą nogą) 

 

 

 



2.2. Zabawa ruchowa „Kiedy jesteś smutny” 

utwór nr 3 „Kiedy jesteś smutny”- autor tekstów i muzyki Danuta i Karol Jagiełło 

 

Dzieci śpiewają zwrotki piosenki, a podczas refrenu dodatkowo wykonują ruchy zgodnie  

z  tekstem  

 

Test piosenki z opisem ruchów: 

 

1. Kiedy jesteś smutny, 

gdy humoru nie masz, 

a świat cały w twoich oczach szary jest, 

nie czekaj już dłużej, 

stań tu razem z nami 

i powtarzaj każdy ruch i gest. 

 

Ref. Do przodu, do przodu, 

raz, dwa, trzy, (trzy kroki w przód) 

do tyłu, do tyłu, 

raz, dwa, trzy, (trzy kroki w tył) 

w lewo, w bok, (krok w lewo) 

w prawo, w bok (krok w prawo) 

i do góry skok. (podskok) /bis 

 

2. Kiedy jesteś smutny, 

gdy humoru nie masz, 

a świat cały... 

 

Ref. Do dołu, do dołu, (kucamy) 

raz, dwa, trzy, (trzy uderzenia rączką o podłogę) 

do góry, do góry, (podnosimy się) 

raz, dwa, trzy (trzy klaśnięcia dłońmi nad głową) 

w lewo, w bok... 

 

3. Kiedy jesteś smutny, 

gdy humoru nie masz, 

a świat cały... 

 

Ref. Dokoła, dokoła, (obrót wokół własnej osi) 

raz, dwa, trzy, 

dokoła, dokoła, 

raz, dwa, trzy, 

w lewo, w bok... 

 

 



2.3. Pożegnanie dzieci piosenką „Pożegnajmy się...” ( zabawa dźwiękonaśladowcza) 

utwór nr 4 „Pożegnanka”- autor tekstów i muzyki Katarzyna Kulikowska 

 

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. 

 

3. Relaks przy muzyce 
utwór nr 5 „Relaks przy muzyce”  - autor muzyki Alan Menken 

 

Dziecko wybiera ulubionego misia, kładzie się i odpoczywa przy dźwiękach melodii. 

 


