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Temat zajęd: „Na wiosennej łące ” 

 
1. Powitanie dzieci piosenką „Przywitajmy się wesoło” 
Przykładowy link: https://www.youtube.com/watch?v=dvSAoxWiVT4 
 
Dzieci zgodnie z słowami piosenki naśladują ją. 
 
Tekst piosenki: 
 
Przywitajmy się wesoło zaklaszczemy raz, dwa, trzy. 
Przywitajmy się wesoło zaklaszczemy ja i ty. 
Przywitamy się wesoło zatupiemy raz, dwa, trzy, 
Przywitamy się wesoło już tupiemy ja i ty 
Hop hop dzieo dobry witam wszystkich Was 
cwałujemy jak koniki dziś muzyka wita nas. 
 
 
 
2. Zabawy muzyczno- ruchowe 
 
2.1. „My jesteśmy owadami” 
Utwór nr 2 „My jesteśmy owadami” Autor: A. Jendryka, M. Wojtkowiak, A. Kaczmarek 
Link: http://chomikuj.pl/dawidowicz16/MUZYKA/klanza+zuchy/06-my+jesesmy+owadami,6047466910.mp3(audio) 

 
1.My jesteśmy motylkami,                            2. My jesteśmy biedronkami… 
motylkami, motylkami.                                 3. My jesteśmy komarami… 
I machamy skrzydełkami.                              4. My jesteśmy owadami… 
A latamy tak: 
Jak? ( dziecko naśladuje ruchem lecące motyle, biedronki, komary, owady) 

                                                  
2.2. „Komar” 
utwór nr 3 „Komar” Autor: A. Jendryka, M. Wojtkowiak, A. Kaczmarek 
link: https://chomikuj.pl/maciejasiaa/Kiedy+maluchy+zmieniaj*c4*85+si*c4*99+w+zuchy*2c+Klanza/13-

komar,6302633347.mp3(audio) 

 
W zabawie biorą udział dziecko z rodziną. Jedna osoba odgrywa w zabawie rolę komara, pozostałe 
rozchodzą się po pokoju i „zastygają”. Podczas piosenki komar taoczy: 
 
Leci komar na wycieczkę bzyku bzyk tra la la  
poprzez łączkę i przez rzeczkę - tam przyjaciół ma (dziecko taoczy w podskokach) 
Bzyk, bzyk, bzyk, bzyk, bzyk, bzyk  - raz, dwa, trzy, lecisz ty ! (dziecko rączką wylicza „zastygnięte” 
osoby. Kto jako ostatni zostanie wskazany, zamienia się rolą z komarem) 
 
 
 
 
 

2.3. „Lata mucha” - zabawa naśladowcza ze śpiewem 
utwór nr 4 „Lata mucha”  Autor: A. Jendryka, M. Wojtkowiak, A. Kaczmarek 

https://www.youtube.com/watch?v=dvSAoxWiVT4
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link: http://chomikuj.pl/dawidowicz16/MUZYKA/klanza+zuchy/03-lata+mucha,6047466908.mp3(audio) 

 

Podczas szybkiej muzyki instrumentalnej  dzieci biegają małymi kroczkami udajac muchy. 

Gdy muzyka się zmieni, maszerują i śpiewają: 

 

Lata mucha koło ucha, sio („odganiamy” muchę z ucha) 

Lata mucha koło nosa sio(„odganiamy” muchę z nosa) 

Lata mucha koło czoła sio(„odganiamy” muchę z czoła) 

Bo ta mucha jest wesoła 

 

(muzyka instrument.- naśladujemy muchy) 

 

Lata mucha koło głowy sio(„odganiamy” muchę z głowy) 

Lata mucha koło brody sio(„odganiamy” muchę z brody) 

Lata mucha koło oka(„odganiamy” muchę z oka) 

Patrzy na mnie gdzieś z wysoka (spoglądamy w dół) 

  

(muzyka instrument.- naśladujemy muchy) 

 

Lata mucha koło nogi („odganiamy” muchę z nogi) 

Lata mucha koło stopy („odganiamy” muchę ze stopy) 

Lata mucha koło brzucha („odganiamy” muchę z brzucha) 

zaraz wleci do fartucha (rączkami dotykamy brzucha) 

 

(muzyka instrument.- naśladujemy muchy) 

 

3. Piosenka  "Bal na łące" słowa i muzyka. T.Wójcik 
Przykładowy link: https://www.youtube.com/watch?v=VL-IW-Xy0Jo  

 

Tekst piosenki: 

 

I. Kiedy świeci słoneczko, 

to na łące nad rzeczką 

świerszcze stroją skrzypeczki 

do wiosennej poleczki. 

 

II. Dylu - dylu już grają, 

grube bąki śpiewają, 

myszki tańczą poleczkę, 

sapią przy tym troszeczkę. 

 

III. A trzy małe biedronki 

nie chcą tańczyć tej polki 

i czekają na walca, 

aby tańczyć na palcach. 

 

Naukę piosenki rozpoczynamy od wysłuchania całego utworu. Warto omówić z dziećmi treść 

piosenki, występujące w niej postaci, jej charakter (czy jest wesoła, czy smutna). Następnie 

uczymy dzieci kolejnych zwrotek.   
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4. Pożegnanie dzieci piosenką „Pożegnajmy się wesoło” 
Przykładowy link: https://www.youtube.com/watch?v=dvSAoxWiVT4 
 

Dzieci zgodnie z słowami piosenki naśladują ją. 
 

Tekst piosenki: 
Pożegnajmy się wesoło zaklaszczemy raz, dwa, trzy. 
Pożegnajmy się wesoło zaklaszczemy ja i ty. 
Pożegnajmy się wesoło zatupiemy raz, dwa, trzy, 
Pożegnajmy się wesoło już tupiemy ja i ty 
Hop hop pa pa, żegnam wszystkich Was 
cwałujemy jak koniki dziś muzyka żegna  nas. 
 
 
4. Relaks przy muzyce ”łąka” 
Utwór nr 6 „relaks” F. Chopin nokturn b- moll 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=xtoHlIGaaUo 

Rodzic puszcza dziecku melodię. Następnie prosi, aby namalowało (narysowało) wiosenną łąkę, która 
kojarzy mu się z wysłuchanym utworem.   
 
 
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 naszego 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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