
Materiały edukacyjne zdalna edukacja- Rytmika  

 

1. Rozgrzewka ruchowa do muzyki 

Ręce do góry, hopsasa  

Teraz kucnij i złap psa. 

 Ręka prawa, ręka lewa 

 I już latasz tak, jak mewa.  

Hop- do przodu, klaśnij raz,  

Teraz w dół, a w górę- dwa.  

 

Noga prawa noga lewa, 

 Kręcisz nogą tak jak trzeba. 

 W lewo-raz, w prawo- dwa  

Skacz na nodze tak, jak ja. 

 Obrót w lewo, klaśnij raz,  

Zatańczymy jeszcze raz. 

Link do muzyki: 

Małgorzata Kosik (DJ MIKI) - Ręce do góry - YouTube 

2. Zabawa dźwiękonaśladowcza- „Przyleciała mucha i zrobiła bzz” 

(Pokazujemy gesty zgodnie ze słowami) 

 

Przyleciała mucha i zrobiła bzz x3 

Ja ją tu, a ona fruu.  x3 

Przypłynęła rybka i zrobiła plum x3 

Plum,plum, plum, a potem chlup. x3 

https://www.youtube.com/watch?v=OmAZquWgp9A


 

Przyleciał wróbelek i powiedział ćwir x3 

Stuk, stuk, stuk, a potem fruu. x3 

Przykład tutaj: 

Rytmika domowa - Przyleciała MUCHA i zrobiła Bzz - Centrum Edukacji Anna Machmar - YouTube 

3. Zabawa wesoło- smutno 
(reagowanie na nastrój w muzyce) 

 
Słysząc wesołą melodie dziecko porusza się na palcach po całym pokoju. 

Słysząc smutną melodie siada na podłodze i kołysze się na boki. 
 

Przykładowa muzyka: 
Wesoło - Smutno - YouTube 

 
4. Zabawa wyciszająca- „Chodził jeżyk” 

 

Chodził jeżyk przez dzień cały, 

aż go łapki rozbolały x2 

(dzieci chodzą na czworakach i naśladują jeżyka) 

Nasz jeżyk maluszek, zwinął się w kłębuszek 

Tralala, tralala (dzieci zwijają się kłębuszek). 

Jeżyk poszedł spać a konik zbudził się. 

Chodził konik przez dzień cały, 

aż go nogi rozbolały x2 

(dzieci biegają jak koniki) 

Nasz konik maluszek, zwinął się w kłębuszek 

Tralala, tralala (dzieci zwijają się kłębuszek). 

Konik poszedł spać a słoń zbudził się. 

Chodził słonik przez dzień cały, 

aż go nogi rozbolały x2 

(dzieci tupią jak słoniki) 

Nasz słonik maluszek, zwinął się w kłębuszek. 

https://www.youtube.com/watch?v=WMxnHRw8OVQ
https://www.youtube.com/watch?v=PJKhqNlqY3Y


Cicho ci, cicho ci,  (dzieci zwijają się kłębuszek). 

Nasz malutki słoń już słodko śpi. 

 
Chodził Jeżyk - YouTube 

 
 

Życzę przyjemnej zabawy  
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=InEeyPR93Uc

