
ROZKŁAD MATERIAŁU – RYTMIKA 

LISTOPAD 2020 

Utwory  do zabaw muzyczno- ruchowych – 3,4,5 LATKI 

1. Nogi stonogi 

1.Jedną rękę unieś, teraz drugą rękę 

dwie ręce w górę, no i zanuć tę piosenkę (bis) 

Aaaaaa 

my dwie ręce mamy, równo nimi machamy 

Aaaaaa 

teraz o kolana rytmicznie stukamy, 

 

 2.  Jedną nogę unieś, no i drugą nogę 

Diwe nogi unieś, teraz połóż na podłogę. 

Aaaa 

My dwie nogi umamy, równo nimi machamy 

Aaaa 

Teraz o podłogę piętami stukamy 

 

3.Jedną rękę unieś, teraz drugą rękę 

dwie ręce w górę, no i zanuć tę piosenkę 

Aaaaaa 

my dwie ręce mamy, równo nimu machamy 

teraz o kolana rytmicznie stukamy, 

  

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

 

 Country Dance- „Muzyka na wodzie” Jerzego Fryderyka Haendla 

 Pizzicato z baletu Sylwia „Nimfa Delibes’a” 

 Le Basque- J. Galway  

  

3. Masażyk relaksacyjny „Listek” 

Leci listek, leci przez świat (wędrujemy opuszkami palców dwa razy) 

Gdzieś tam na ziemię cicho spadł . (lekko naciskamy je w jednym miejscu) 

Leci drugi, leci trzeci , (szybko, z wyczuciem stukamy wszystkimi palcami) 

Biegną zbierać listki dzieci . (jak wyżej) 

No, a potem wszystkie liście (głaszczemy dziecko po plecach) 

Układają w piękne kiście . (jak wyżej) 

  



Piosenki 4,5 latki 

1.Jesienna orkiestra 

Na polanie, w lesie, już pożółkła trawa, 

zaraz się rozpocznie jesienna zabawa. 

Zając dmucha w trąbę, miś na flecie gra, 

mały jeżyk podśpiewuje: bum tra – ra – ra – ra. /bis 

 

Wiewióreczka ruda wielki bęben trzyma, 

pod gałęzią sosny głową kiwa ślimak. 

Poszła jesień w taniec, wiatr na liściach gra, 

mały jeżyk podśpiewuje: bum tra – ra – ra – ra. /bis 

2.Uwięziony ptak 

Niepodległość - trudne słowo.  

Może ono znaczy coś ważnego w naszym życiu?  

Kto mi wytłumaczy?  

Tak to słowo - bardzo ważne.  

Jeśli słuchać umiesz To na pewno już niedługo łatwo je zrozumiesz.  
  

Ref.: Uwięziony ptak nie śpiewa. 

 A czy wiesz dlaczego?  

Bo nie spotkasz nigdy w klatce, Ptaka szczęśliwego. (bis)  
 

Czasem ktoś Ci nie pozwoli cieszyć się swobodą 

 i zamieszka bez pytania w twoim kraju z tobą. 

 Potem bardzo się panoszy, rządzi i wymaga.  

Wreszcie mówi, że tak lepiej, że tobie pomaga. 
 

 Ref.: Uwięziony ptak nie śpiewa.  

A czy wiesz dlaczego?  

Bo nie spotkasz nigdy w klatce, Ptaka szczęśliwego  
 

Tak poznałam, zrozumiałam słowa najważniejsze.  

Niepodległość znaczy wolność, słowa najpiękniejsze  

Niepodległość znaczy wolność, słowa najpiękniejsze.   

 

 

 

 

 

 

 



Piosenki 3- latki 

1.Szedł listopad 

Szedł listopad polną drogą 

zerwał liście z drzewa. 

Pada deszcz, pada deszcz. 

A ja sobie śpiewam. 

Zimne wiatry wieją polem 

idzie deszcz ulewa. 

Pada deszcz, pada deszcz. 

A ja sobie śpiewam. 

Słońce wstaje późnym rankiem, 

ziemi nie ogrzewa. 

Pada deszcz, pada deszcz. 

A ja sobie śpiewam. 

2.Piosenka młodego patrioty 

Dziecko to taki patriota mały  

Na co dzień, a nie od święta  

Polską znam flagę i polskie godło  

Hymn ojczysty pamiętam. 

  

Ref.Bo moje miasto, bo moja wioska  

To Polska, to Polska, to Polska!  

A biało czerwone są barwy ulubione 

To Polska, to Polska, to Polska! 

 

 


