
MATERIAŁY EDUKACYJNE RYTMIKA - EDUKACJA ZDALNA 

 

Na rozgrzewkę proponuję ulubioną zabawę przedszkolaków „Maszerujemy stop” 

Wszystkie dzieci doskonale ją znają i może dzięki niej poczują się jak w przedszkolu  

 „Maszerujemy stop” 

Tralala dla Smyka - Maszerujemy - stop! | Facebook 

Słowa i muzyka: Monika Szwejda 

 Jest zabawą ruchową w której ćwiczymy reagowanie na sygnał w muzyce  

oraz wystukiwanie podanego rytmu  

 

1.Maszerujemy, maszerujemy, maszerujemy STOP 

Maszerujemy, maszerujemy, maszerujemy STOP 

Szukamy pary, szukamy pary 1 i 2  

Szukamy pary, szukamy pary 1 i 2  

Aaaaa teraz łokcie witamy 

Łokcie witamy, łokcie witamy 1 i 2 

Łokcie witamy, łokcie witamy 1 i 2 

Aaaaa teraz szybko zmykamy 

Szybko zmykamy, Szybko zmykamy STOP 

Szybko zmykamy, szybko zmykamy STOP 

2.Maszerujemy, maszerujemy, maszerujemy STOP 

Maszerujemy, maszerujemy, maszerujemy STOP 

https://www.facebook.com/TralaladlaSmyka/videos/maszerujemy-stop/613612442513023/


Szukamy pary, szukamy pary 1 i 2  

Szukamy pary, szukamy pary 1 i 2  

Aaaaa teraz plecy witamy 

Plecy witamy, plecy witamy 1 i 2  

Plecy witamy, plecy witamy 1 i 2  

Aaaaa teraz szybko zmykamy 

 szybko zmykamy, szybko zmykamy STOP 

szybko zmykamy, szybko zmykamy STOP 

 

2. „Kałużowa zabawa” 

Tralala dla Smyka - "Kałużowa zabawa" - słowa i muzyka Monika Szwejda | Facebook 

Słowa i muzyka Monika Szwejda 

Do tej zabawy będziemy potrzebować niebieską kartkę, która posłuży nam jako kałuża. 

Kartkę kładziemy przed sobą, a kroki i skoki wykonujemy przez kałuże. 

W tej zabawie będziemy ćwiczyć orientację w przestrzeni  

 

1.„Jeden duży krok w przód, teraz kilka kroków w tył 

Drugi duży krok w przód , znowu kilka kroków w tył 

„Jeden duży skok w przód, i do tyłu zmykaj w mig 

Drugi duży skok w przód , i do tyłu zmykaj w mig 

Ref. Wszystko po to byś mógł bawić się 

Byś mógł bawić się, byś mógł bawić się    ( klaszczemy) 

Razem z nami miło spędzić dzień,                               Ref x 2 

Razem z nami spędzić dzień ( kręcimy się w kółeczko w parach) 

1,2,3,4  

Powtarzamy całość  

 

https://www.facebook.com/TralaladlaSmyka/videos/350816603011972/


 

3. Mała orkiestra Dni naszych- Piosenka o pomaganiu  

Przypomnijcie sobie refren utworu, którego zdążyliśmy się nauczyć w przedszkolu , a chętne dzieci 

proszę o nauczenie się 1 zwrotki. 

Słowa i muzyka: Jerzy Kobyliński 

Mała Orkiestra Dni Naszych - Piosenka o pomaganiu ludziom � Piosenki dla dzieci - YouTube 

Ref. Kto jeśli nie ty, kto jeśli nie my   

Kto jeśli nie ja pomagać innym ma?   

 

1. Nieprawda, że cały świat  

Jest wielkim, bezdusznym miejscem  

Gdzie człowiek nic nie jest wart,  

Pieniądze tylko są szczęściem.   

A szczęście największe jest  

Gdy płynie z dawania niż brania   

Więc bądźcie przygotowani  

Do pomagania! Do pomagania!  

 

Ref. Kto jeśli nie ty, kto jeśli nie my 

Kto jeśli nie ja pomagać innym ma? 

 

2. Dobro, które dziś masz 

Dla chorych, samotnych ludzi 

Prędzej czy później do ciebie 

Z podwójną siłą powróci. 

Pomagać, to dzielić się 

Nie chcąc w zamian dosłownie niczego 

Łzy pozamieniać w śmiech 

Nie ma nic bardziej cennego. 

 

4. Aktywne słuchanie muzyki wg. Batii Straus, które kształci u dzieci wyobraźnię muzyczną 

„Rozchodzą się i schodzą się” 

Rozchodzą się i schodzą się....Batii Strauss - YouTube 

Część instrumentalna- młynek rękoma do góry i do dołu 

  Rozchodzą się i schodzą się  - rozchodzimy się rękami na boki              x2 

 I każdy sobie rzepkę skrobie bum tarara bum – uderzamy jedną ręką o drugą 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rRK_VQQonrU
https://www.youtube.com/watch?v=2Jj6cy1xjEU


 

Część instrumentalna- stukamy obiema rękami o nogi  

Następnie klaszczemy nad głową  

I w jedną nogę bum – uderzamy prawą ręką o prawą nogę 

I w drugą nogę bum- uderzamy lewą ręką o lewą nogę  

I każdy sobie rzepkę skrobie- uderzamy jedną ręką o drugą 

Bum tarara bum  

Powtarzamy całość  

 

Dobrej zabawy !   

 


