
Zajęcia Rytmiki  
 

opracowała:  mgr Lucyna Gawioska 
 
 

Temat zajęd: „Mama i ja cz.2” 
 
1. Do rozpoczęcia wspólnej zabawy zapraszamy mamę  
Przykładowy link: https://www.youtube.com/watch?v=58_63yGnWlk 
 
Taoczymy wspólnie z mamą i wykonujemy ruchy zgodnie ze słowami piosenki: 
 
Chodź do mnie rękę mi daj  
Chodź do mnie rękę mi daj  
Jedna jest ta, druga jest ta 
Chodź zataoczymy Ty i ja 
 
 Chodź do nas rękę nam daj  
Chodź do nas rękę nam daj  
Jedna jest ta, druga jest ta 
Chodź zataoczymy Ty i ja 
 
 
2. Zabawy z mamą 
2.1 Zabawa ruchowa: „Pokaż Grzesiu” 
 
Przykładowy link: https://www.youtube.com/watch?v=PRaOwtOPSbo 
 
Pokaż Grzesiu, gdzie masz oko, 
 gdzie masz ucho, a gdzie nos? 
Gdzie masz rękę, gdzie masz nogę, 
 gdzie na głowie rośnie włos? 
Klaśnij w ręce, tupnij nogą, 
 kiwnij głową tak i nie 
Podnieś ręce, wyskocz w górę 
 razem zabawimy się  
Lalala, lalala, la lalalalala - 2X 
 
 
2.2. Zabawa ruchowa : Bawimy się 

Przykładowy link: https://www.youtube.com/watch?v=4FHEqDtighM 
 
Bawimy się wspólnie z mamą naśladując ruchem słowa piosenkii: 
 
Kiwamy, kiwamy, kiwamy tak głowami, 
Mrugamy, mrugamy, mrugamy tak oczami, 
Ruszamy, ruszamy, ruszamy językami, 
Cmokamy, cmokamy, cmokamy tak ustami, 
A teraz dmuchamy, dmuchamy baloniki, 
A potem wesoło klaszczemy w rytm muzyki. 
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Machamy, machamy, machamy tak rękami, 
Kręcimy, kręcimy, kręcimy ramionami, 
Stukamy, stukamy, stukamy tak łokciami, 
Bawimy, bawimy, bawimy się palcami, 
A teraz dmuchamy, dmuchamy baloniki, 
A potem wesoło klaszczemy w rytm muzyki. 
 
Bawimy, bawimy ,bawimy się nóżkami 
Stukamy ,stukamy, stukamy kolankami 
Szuramy, szuramy, szuramy tak stopami 
Stukamy, stukamy, stukamy tak pietami 
A teraz dmuchamy, dmuchamy baloniki, 
A potem wesoło klaszczemy w rytm muzyki. 
 
A potem, a potem, jedziemy rowerkami 
A potem, jedziemy do lasu rowerkami 
A potem, jedziemy do lasu rowerkami 
A potem jedziemy do lasu rowerkami 
 
 
 
3. „To moja mama jest ‘’-dalsza  nauka piosenki  
Przykładowy link: 
https://chomikuj.pl/olaplonka/Dokumenty/Rosn*c4*99+z+piosenk*c4*85/To+moja+mama+jest*2c+czy+chcesz+j*c4*85+p
ozna*c4*87+te*c5*bc,1943343710.mp3(audio) 

 
Naukę piosenki rozpoczynamy od wysłuchania całego utworu. Ponownie omówiamy z 
dziedmi treśd piosenki, .Słuchamy piosenki w całości , a potem w mniejszych fragmentach. 
Dzieci powtarzają za rodzicem tekst i próbują zaśpiewad .   
 
 
To moja mama jest, 
Czy chcesz ją poznad też? 
Ja kocham ją , 
A ona kocha mnie. 
Ja kocham Ją , 
A mama kocha mnie. 
 
A to mój tatuś jest, 
On śpieszy ciągłe gdzieś. 
Spraw ma ze sto. 
Ja bardzo kocham go. 
Spraw ma ze sto. 
Ja bardzo kocham go. 
 
A tutaj jestem ja 
Ich synek tra la la 
I dobrze wiem, że też kochają mnie, 
I dobrze wiem, że też kochają mnie. 
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A tata z mamą to 
Rodzice moi są. 
Rodzice i ja, to jest rodzina ma. 
Rodzice i ja, to jest rodzina ma. 
 
 
4. Pożegnanie dzieci piosenką . „Kółko graniaste” 

Przykładowy link: https://www.youtube.com/watch?v=VMG-TPbitZw 
 

Uczestnicy zabawy łapią się za ręce i chodząc w kółeczku śpiewają: 
 
Kółko graniaste czworokanciaste, 
kółko nam się połamało cztery  grosze kosztowało, 
a my wszyscy bęc! (na „bęc” wszyscy upadają na podłogę) 
 
 
 
 
5. Wspólne czytanie opowiadania „ Laurka dla mamy” 
Przykładowy link :http://nasze-bajki.pl/pl/przegladarka.aspx?bajka=6999 

 
 
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 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. 
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