ZABAWY MUZYCZNO – RUCHOWE DLA DZIECI
Na samym końcu znajduje się strona, na której umieszczone są zdjęcia wszystkich
piosenek, możecie ją wydrukować i dla ułatwienia pokazywać dziecku, aby mogło
wybierać piosenkę, którą zaśpiewacie.
1. TAŃCZ I CZEKAJ
Zabawa polega na tym, że dzieci tańczą, bądź chodzą po sali w czasie gdy gra muzyka.
W momencie, gdy nastanie cisza każdy uczestnik musi stanąć bezruchu. Możecie
wykorzystać do tego kolorowe wycięte z kartonu koła, bądź gazety, dzieci w momencie
ustania muzyki, muszą znaleźć się na kolorowym kółku lub gazecie.
2. NIEDŹWIEDŹ
Jedno dziecko zwija się w kulkę na dywanie z zamkniętymi oczami, udając, że śpi. Reszta
dzieci ustawiając się w kole łapie się za ręce i zaczyna śpiewać chodząc po kole.

„Stary niedźwiedź mocno śpi, stary niedźwiedź mocno śpi,
my się go boimy, na palcach chodzimy, jak się zbudzi to nas
zje, jak się zbudzi to nas zje.”
„Pierwsza godzina
niedźwiedź śpi, druga godzina niedźwiedź chrapie, trzecia
godzina niedźwiedź łapie.”
Stajemy w miejscu i odliczając na palcach mówimy dalej:

I wszyscy uciekają, a niedźwiedź zaczyna gonitwę.

3. KAMYCZEK
Śpiewamy piosenkę i jednocześnie pokazujemy rękoma różne elementy.

„Ziarenko do ziarenka,

Stukamy ze sobą palce wskazujące opuszkami.

Kamyczek do kamyczka,

Stukamy ze sobą dłonie złożone w pięści.

Cegiełka do cegiełki,

Kładziemy dłoń na dłoń w poziomie.

Budujemy dom.

Robimy z dłoni szałas.

Domek niski,

Kładziemy dłonie na podłodze.

Dom wysoki,

Wyciągamy ręce do nieba.

Sięga w górę pod obłoki.

Wkręcamy dłońmi żarówki.

A w tym domu mieszkam ja,

Rękoma wskazujemy na siebie.

I zapraszam Was.”

Otwieramy dłonie półkolem przed sobą.

4. BALONIK
Stajemy w kole, wszyscy trzymają się za ręce. Spuszczamy powietrze i zmniejszamy
maksymalnie koło. Powoli zaczynamy się odsuwać i mówimy: „Baloniku nasz malutki,
rośnij duży, okrąglutki. Balon rośnie, że aż strach. Przebrał miarę, no i pach.” Wszyscy
kładą się na ziemi z łaskotkami.

5. MIŚ
Śpiewamy piosenkę i pokazujemy.

„Jedna łapka,

Wyciągamy prawą rękę przed siebie.

Druga łapka,

Wyciągamy prawą rękę przed siebie.

Ja jestem niedźwiadek.

Pokazujemy rękoma na siebie.

Trzecia łapka,

Wyciągamy prawą nogę przed siebie.

Czwarta łapka,

Wyciągamy lewą nogę przed siebie.

A to jest mój ganek.

Wyciągamy ręce półkolem w górę, tak jakbyśmy
pokazywali, gdzie mieszkamy.

Lubię miodek,

Masujemy się prawą ręką po brzuchu.

Kocham miodek,

Masujemy się lewą ręką po brzuchu.

Podbieram go pszczółkom.

Ustawiamy ręce po bokach ciała i machamy
rękoma jakby to były skrzydełka pszczoły.

Jedną łapką,

Wyciągamy prawą rękę przed siebie.

Drugą łapką,

Wyciągamy prawą rękę przed siebie.

Albo ciągnę rurką.”

Układamy dłonie w rurkę i przykładamy do ust.

6. RYBY I RAKI
Śpiewamy piosenkę i pokazujemy. Dzieci w trakcie piosenki będą wymyślać zwierzątka,
jeśli wymyślanie będzie sprawiało trudność, można wykorzystać gotowe obrazki zwierząt.

„Ryby i

Łączymy dłonie razem i ruchem fal udajemy, że
nasze dłonie to rybka, która płynie.

Raki,

Używając palca wskazującego i środkowego
ustaw je w formie nożyczek.

Raki, nieboraki.

Palce ułożone w formie nożyczek wędrują do
dzieci w postaci łaskotek.

Dźwigają domki, małe ślimaki.

Kładziemy ręce po bokach ciała na podłodze i
zaczynamy się kiwać z prawej na lewą stronę.

A rekin ciach.

Klaszczemy rękoma przed sobą poprzez zejście
jednej ręki z góry, a drugiej z dołu, tak jakby
rekin zamykał szczęki.

Dookoła strach, co z nami będzie
aaaaa.

Kładziemy dłonie na policzkach. I mówimy
aaaaa.

Woda, woda, plum, plum, plum,
szumi, szumi, szum, szum, szum.

Ustawiamy dłonie przed sobą i udajemy
płynące fale.

Oj to nie tak.

Kiwamy palcem wskazujący na boki.

Jakie zwierzątko daje nam znak?”

Dziecko wybiera zwierzątko, które wstawiamy
w miejsce RYBY. I wymyślamy jakiś ruch, który
może nam przypominać wybrane zwierzątko.

7. KÓŁKO GRANIASTE

„Kółko graniaste, Czworokanciaste,
Kółko nam się połamało, Cztery grosze kosztowało, A my
wszyscy bęc!”. Na bęc każdy się kładzie na podłodze i zaczynamy gilgotki ☺.
Śpiewamy i idziemy po kole.

8. MUCHA W MUCHOLOCIE
Do tej zabawy wykorzystajcie podkład muzyczny, który znajdziecie na Youtube. Podążajcie
za dziećmi na teledysku. W zwrotce chodzicie po sali z rozłożonymi rękoma do latania, a na
refren tańczycie jak dzieci.
Link piosenki: https://www.youtube.com/watch?v=IueASDp61bc

9. KANGUREK
W tej piosence będziemy udawać różne zwierzątka. Na refren każdy skacze jak kangurek,
natomiast na zwrotki pokazujemy określone zwierzątko:
•

Emu – machamy rękoma, jedną do przodu, jedną do tyłu w tym samym momencie,
jakbyśmy machali skrzydełkami,

•

Słoń – jedną ręką pokazujemy trąbę słonia,

•

Żyrafa – łączymy dwie dłonie nad głową, w taki sposób, aby pokazać długą szyję
żyrafy.

Link do piosenki: https://www.youtube.com/watch?v=iHSgYLOE9rk

10. KOŁA AUTOBUSU
Śpiewamy i pokazujemy.
Link do piosenki: https://www.youtube.com/watch?v=5_jhgcL8szY

„Koła autobusu kręcą się, kręcą się, kręcą się
Koła autobusu kręcą się,

Kręcimy rękoma po dwóch
stronach ciała duże koła,
niczym koła autobusu.

Przez cały dzień
Wycieraczki robią skrzypu, skrzyp,
Skrzypu, skrzyp, skrzypu, skrzyp,

Machamy rękoma przed
sobą, niczym wycieraczki
myjące szyby.

Wycieraczki robią skrzypu, skrzyp,
A autobus mknie
Drzwi w autobusie otwierają się, zamykają się,
otwierają się,
Drzwi w autobusie otwierają się

Przykładamy dłonie na oczy.
W momencie otwierania –
otwieramy dłonie i
patrzymy,

A autobus mknie

a w momencie zamykania –
zasłaniamy sobie oczy.

A pieniążki robią dzyń, dzyń, dzyń,

Udajemy, że wrzucamy

Dzyń, dzyń, dzyń, dzyń, dzyń, dzyń,
A pieniążki dzwonią dzyń, dzyń, dzyń,

pieniążki do skarbonki
łącząc palec wskazujący
z kciukiem razem.

A autobus mknie
Klakson w autobusie trututu, trututu, trututu
Klakson w autobusie trututu
A autobus mknie”.

Udajemy, że ściskamy
końcówkę od klaksonu, tak
jakbyśmy chcieli zamknąć
dłonie w pięści.

11. KONIKI
Śpiewamy i pokazujemy.

„Noga goni nogę
Biegają koniki
Stukają kopytka
W rytm muzyki

Łapiemy się za ręce i chodzimy
w kółeczku.

Jedna noga tupie: tup, tup, tup

Stajemy przodem do siebie
i tupiemy jedną nogą.

Druga noga stuka: stuk, stuk,
stuk

Tupiemy drugą nogą.

Konik skacze sobie: hop, hop,
hop

Podskakujemy.

Koniku w drogę!
Wioooooooooooo!

Od dołu podnosimy ręce jak najwyżej do
nieba.

NIEDŹWIEDŹ

BALONIK

KÓŁKO GRANIASTE

KANGUREK

KAMYCZEK

MIŚ

RYBY I RAKI

MUCHA W MUCHOLOCIE

KOŁA AUTOBUSU

KONIKI

