
 

 

CZWARTEK 1.04.2021 
 

Temat: „Wielkanocne zabawy”- zabawy rytmiczne przy piosence  

Przebieg:  

1.Tekst piosenki: „Kłótnia wielkanocna” U.Pakuła 

Posłuchajcie tylko ile było krzyku, 
gdy się pokłóciły zwierzęta w koszyku. 
Malutkie kurczątko, bielutki baranek, 
Brązowy zajączek i kilka pisanek. 
 
Ref. Kurczątko piszczy – pi, pi, pi, 
Baranek beczy – be, be, be, 
zajączek skacze – kic, kic, kic, 
pisanki wesoło śmieją się. 
 
Żółciutki kurczaczek macha skrzydełkami, 
jestem najpiękniejszy, żółty jak salami. 
Mam czerwony dziobek i czerwone nóżki, 
falujące piórka tak jak u kaczuszki. 

 
Ref.  Kurczątko piszczy – pi, pi, pi, 
Baranek beczy – be, be, be, 
zajączek skacze – kic, kic, kic, 
pisanki wesoło śmieją się. 
 
Co ty opowiadasz – dziwi się baranek, 
jestem cały z cukru, mam cukrową mamę. 
Dzieci na mój widok bardzo się radują 
i z mojego grzbietu cukier oblizują 

 
Ref. Kurczątko piszczy – pi, pi, pi, 
Baranek beczy – be, be, be, 
zajączek skacze – kic, kic, kic, 
pisanki wesoło śmieją się. 
 
Brązowy zajączek śmieje się wesoło, 
jestem z czekolady – opowiada wkoło. 
Właśnie mnie najbardziej uwielbiają dzieci, 
już na sam mój widok dzieciom ślinka leci. 



 

 

 
Ref. Kurczątko piszczy – pi, pi, pi, 
Baranek beczy – be, be, be, 
zajączek skacze – kic, kic, kic, 
pisanki wesoło śmieją się. 
 
Dlaczego tak głośno kłócą się zwierzątka, 
dziwi się pisanka zielona jak łąka. 
Dziwią się pisanki żółte i czerwone, 
brązowe, różowe, szare, posrebrzone. 

 
Ref. Kurczątko piszczy – pi, pi, pi, 
Baranek beczy – be, be, be, 
zajączek skacze – kic, kic, kic, 
pisanki wesoło śmieją się. 

Źródło:  https://www.youtube.com/watch?v=cAKlPIpTJTI 

2. Zabawa rytmiczna do piosenki. Dziecko siada przed rodzicem który mówi (w różnym 
tempie i różną dynamiką) tekst piosenki (może być wybrana zwrotka lub refren). Rodzic 
jednocześnie rytmicznie klaszcze w ręce lub klepie o uda. Dziecko powtarza każdy przykład 
na zasadzie echa.  

3. Kura znosi jajko” – zabawa ruchowa z elementami liczenia. Dziecko  porusza się w rytm 
piosenki „Kłótnia wielkanocna”. Na przerwę w muzyce rodzic rzuca kostką do gry, mówiąc 
„Kura znosi jajka, ile ich zniosła”? Dziecko liczy i podają liczbę oczek, a potem tyle razy 
mówią KO- ko-ko…. Zabawę powtarzamy 3-4 razy. 

4. Muzyczne wyciszenie- Dziecko siedzi w siadzie skrzyżnym, słuchając melodii wykonuje 
dowolną improwizację paluszkową. 

Źródło: https://www.youtube.com/watch?v=k4FITH0BtYA 

 

 

Zabawa popołudniowa 

Zajączki” – zabawa paluszkowa 

Pięć zajączków małych kica na polanie. 

Gdy się jeden schowa, ile tu zostanie?                ( chowamy jeden palec) 

 

 



 

 

Pięć zajączków małych kica na polanie.  
Gdy się dwa schowają. Ile tu zostanie?             ( chowamy dwa palce) 
 
Pięć zajączków małych kica na polanie. 
Gdy się trzy schowają ile tu zostanie?              ( chowamy trzy palce) 
 
Pięć zajączków małych kica na polanie. 
Gdy odejdą cztery, ile tu zostanie?                    ( chowamy cztery palce) 
 
Pięć zajączków małych kica na polanie 
Kiedy pięć się schowa, ile tu zostanie?            ( chowamy pięć palców)  
 
Pięć zajączków małych już do mamy kica.  
Kocha je ogromnie mama zajęczyca                (zaplatamy palce obu dłoni i lekko kołyszemy           
                                                                           splecionymi dłońmi) 
 

PIĄTEK 2.04.2021 

 

Temat: „Raz, dwa, trzy- razem ze mną ćwiczysz Ty” 

Przebieg: 1.„Skaczące pisanki”- dziecko staje na wyznaczonej przez rodzica linii i skaczą 
obunóż przez całą długość pokoju. Ćwiczenie powtórzcie dwa razy.  

2.„Zające na łące”- dziecko wykonuje zajęcze skoki (w przysiadzie najpierw przekładane są 
ręce, później nogi) do wyznaczonego miejsca przez rodzica.  

3.„Mówiąca pisanka”- dziecko staje naprzeciwko rodzica, który rzuca do niego piłkę, 
mówiąc: Rzuć, kucając/ Rzuć, siedząc/ Podskocz i rzuć. Dziecko wykonuje polecenia. 

 4.„Kaczuchy”- dziecko chodzi w rytm słyszanej melodii, w dowolnym kierunku pokoju, 
naśladując kaczuszki 

Link do piosenki: https://www.youtube.com/watch?v=zW1_ANe0l94 

5. Ćwiczenia oddechowe i artykulacyjne na dywanie. Rodzic prosi dziecko by powoli 
wciągało powietrze nosem i wypuszczało buzią, czynność powtarzają wspólnie kilka razy. 
Następnie dziecko siedzi naprzeciwko rodzica i naśladuje pokazywane przez niego ruchy 
języka (np. oblizuje usta, próbuje dotknąć czubkiem języka nosa, następnie brody, wysuwanie 
i chowanie języka, itp.) 

 

Zabawa popołudniowa 

Zabawa na orientację w przestrzeni - „Nos, lampa, podłoga”.  



 

 

Proponuję, by do tej zabawy wszyscy uczestnicy stanęli w kole. Zabawa polega na tym, aby 
pokazywać palcem to, co mówi prowadzący. Prowadzący natomiast co pewien czas dla 
zmyłki mówi np. mówi „nos”- pokazując okno, albo mówi „lampa”- pokazując podłogę.  

Kto się pomyli daje fant- np.: kapcia, a potem musi go wykupić wykonując proste zadanie 
(np.: wykonaj trzy przysiady). 

Bawcie się dobrze J 


