
ROZKŁAD MATERIAŁU – RYTMIKA 

GRUDZIEŃ  

1. Zabawy ruchowe, piosenki z pokazywaniem: 

„Lodowe posągi” – zabawa ruchowa przy muzyce. Dzieci w trakcie grania muzyki pląsają po 

całej sali, na przerwę w muzyce muszą stanąć w bezruchu tworząc tym samym lodową 

rzeźbę.  

„Lodowe kry” – zabawa ruchowa z element skoku i podskoku. Wycięte z białego papieru kry 

rozkładamy po całej sali, a zadaniem dzieci jest przeskakiwanie z kry na kry.  

„Śnieżyca”- zabawa ruchowa z chustą animacyjną z  użyciem kul z papieru. Dzieci stoją 

dookoła chusty trzymając ją za końce, a na chuście są wcześniej przygotowane kule. Na hasło 

nauczyciela dzieci energicznie pociągają za chustę tak by jak najwięcej kul z niej spadło 

tworząc w ten sposób „śnieżycę”. 

„My jesteśmy choineczki” 

My jesteśmy choineczki 

Raz, dwa, trzy 

Mamy na głowach dzwoneczki 

Raz, dwa, trzy 

Wyrosłyśmy w gęstym lesie 

Raz, dwa, trzy 

W którym echo głośno niesie 

Raz, dwa, trzy 

 

Teraz w rączki zaklaszczemy 

Raz, dwa, trzy 

I nóżkami potupiemy 

Raz, dwa, trzy 

Wkoło się poobracamy 

Raz, dwa, trzy 

I rączkami pomachamy 

Raz, dwa, trzy 

 

Śnieżek pada, słonko świeci 

Raz, dwa, trzy 

Podskakują w górę dzieci 

Raz, dwa, trzy 

Już niedługo będą święta 



Raz, dwa, trzy 

Buzie mamy uśmiechnięte 

Raz, dwa, trzy 

„Wkoło choinki, wkoło choinki” 

Ref. Wkoło choinki, wkoło choinki 

Zatańczą chłopcy, tańczą dziewczynki 

Wkoło choinki, wkoło choinki 

Dzisiaj zatańczy każdy z nas. 

 

1.Ubrana w bombeczki 1,2,3 

Błyszczące lampeczki 

W łańcuch otulona 

Śniegiem przyprószona 

Pięknie wystroiła się    x2 

2. Aktywne słuchanie muzyki – improwizacje ruchowe oraz instrumentacje do utworów 

 

 Taniec cukrowej Wieszczki 

 Gavotte Gossec- zabawa muzyczna z woreczkami 

3. Kolędy i pastorałki  

Grupa „Skrzaty”- 3 latki- „Złota gwiazda” 

Ciemno, cicho dookoła 

w ten świąteczny czas, 

tylko gwiazdka na niebiosach 

gdzieś prowadzi nas. 

Ref. Gdzie nas wołasz złota gwiazdko, 

Gdzie nam każesz iść? 

Do Betlejem, gdzie dziś z nieba 

Przyszedł Boży syn. X2 



 

Grupa „Jagódki”- 3,4 latki- „Matka Boska” 

Ta piosenka jest dla Ciebie 

Maryjo wspaniała 

Ty nam dałaś dar cudowny. 

Zbawiciela Pana. 

Ref. Pan jest z nami, Jezus jest z nami. 

Matce Boskiej oddajemy cześć. x4 

 

Grupa „Muchomorki”- 4 latki- „Gdy śliczna Panna” 

Gdy śliczna Panna Syna kołysała 

Z wielkim weselem tak jemu śpiewała 

Li, li, li, li, laj, moje Dzieciąteczko 

Li, li, li, li, laj, śliczne Paniąteczko 

Li, li, li, li, laj, moje Dzieciąteczko 

Li, li, li, li, laj, śliczne Paniąteczko 

Wszystko stworzenie śpiewaj Panu swemu 

Pomóż radości wielkiej sercu memu 

Li, li, li, li, laj, wielki Królewicu 

Li, li, li, li, laj, niebieski Dziedzicu 

Li, li, li, li, laj, wielki Królewicu 

Li, li, li, li, laj, niebieski Dziedzicu 

Grupa „Słoneczka”- 4,5 latki- „Bosy Pastuszek” 

Był pastuszek bosy na fujarce grał 

W górach pasał owce i w szałasie spał 

Nagle aniołowie z nieba w bieli przyfrunęli 

Obudzili go gdy spał gdy spał 

Obudzili go gdy spał gdy spał 



Ref.Dziś do Betlejem trzeba nocą iść 

Bo narodzenia czas wypełnił dni 

Tam gdzie stajenka razem z bydlątkami 

Leży dzieciąteczko i na sianku śpi 

Świat na to czekał wiele już lat 

I narodzenia dziś wita czas 

Biegnij pastuszku jasną drogą niebo płonie 

Na niebie pierwszej gwiazdy blask 

Na niebie pierwszej gwiazdy blask 

 

Grupa „Krasnoludki”- 5 latki- „Nie płacz Jezu” 

1.Malusieński Jezus 

W twardym żłóbku spał. 

Głodny i zmarznięty, 

Przez sen cicho łkał. 

Ref. Nie płacz Jezu  

My Ci zaśpiewamy 

Nie płacz Jezu 

Pięknie Ci zagramy x 2  

2.Jezus się obudził, 

Bo usłyszał śpiew, 

Gdy zobaczył dzieci, 

To uśmiechnął się. 

Ref. 


