
ROZKŁAD MATERIAŁU – RYTMIKA 

PAŹDZIERNIK  

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

 

1. Hej chusteczko! 

Ref. Hej chusteczko, hej chusteczko, słuchaj mnie 

Jeśli zechcesz dziś nauczę tańczyć cię. 

1. Wirujemy wkoło, bardzo nam wesoło, wirujemy raz i dwa 

Wirujemy wkoło, bardzo nam wesoło, wirujemy ty i ja. 

2. Poskaczemy sobie, tańczą nóżki obie, poskaczemy raz i dwa 

Poskaczemy sobie, tańczą nóżki obie, poskaczemy ty i ja 

3. Cwałujemy bokiem, szybko raźnym krokiem, cwałujemy raz i dwa 

Cwałujemy bokiem, szybko raźnym krokiem, cwałujemy ty i ja. 

4. Podrzucamy w górę, w tę niebieską chmurę, podrzucamy raz i dwa 

Podrzucamy w górę, w tę niebieską chmurę, podrzucamy ty i ja. 

5. Malujemy koła, muzyka wesoła, malujemy raz i dwa 

Malujemy koła, muzyka wesoła, malujemy ty i ja. 

6. Z ogonkiem biegamy, chusteczka machamy, pobiegamy raz i dwa 

Z ogonkiem biegamy, chusteczką machamy, pobiegamy ty i ja. 

2. Dwa kasztanki 

Część 1 Zobaczcie jakie skarby pokażę dzisiaj wam,  

to jesienne kasztanki, tak pięknie na nich gram!  

Część 2 Tu jeden kasztanek, tu drugi kasztanek,  

oba całkiem nowe i do gry gotowe. /x2 

 



3. Kiedy pada deszcz 

Kiedy pada deszcz, (naśladujemy padający deszcz prawą ręką) 

 kiedy pada deszcz (naśladujemy padający deszcz lewą ręką)  

/ skaczę po kałużach i dobrze bawię się. / x2 (skaczemy w miejscu)  

 

Kiedy pada deszcz, (naśladujemy padający deszcz prawą ręką)  

kiedy pada deszcz (naśladujemy padający deszcz lewą ręką) / 

 biegam z parasolką i dobrze bawię się. / x2 

 (biegamy w miejscu i robimy z rąk „parasolkę” nad głową)  

 

Kiedy pada deszcz, (naśladujemy padający deszcz prawą ręką)  

kiedy pada deszcz (naśladujemy padający deszcz lewą ręką)  

/ łapię w ręce krople i dobrze bawię się. / x2 (wyciągamy ręce przed siebie i „łapiemy” krople) 

  

Kiedy pada deszcz, (naśladujemy padający deszcz prawą ręką)  

kiedy pada deszcz (naśladujemy padający deszcz lewą ręką)  

/ tupię w mych kaloszach i dobrze bawię się. 

 

Piosenki- 4,5 LATKI 

1.Szyszkowy dziadek  

Raz szyszkowy dziadek 

przyszedł do laleczki. 

Posłuchaj laleczko 

dziadkowej bajeczki. 

Opowiem Ci o tym, 

jak się wilczek uczył, 



jak jeżyk liskowi 

nowe futro uszył. 

Jak tańczyła sowa, 

jak miś ul zbudował 

i gdzie wiewióreczka 

swe orzeszki chowa. 

2. Pada deszcz na dworze 

Pada deszcz, pada deszcz, 

pada deszcz na dworze. 

Taki mokry, że już bardziej 

mokry być nie może. 

Lecą tu, lecą tu 

srebrne koraliki. 

Zmoczą drzewa, zmoczą pola, 

domy i chodniki. 

Pada deszcz, pada deszcz, 

pada deszcz na dworze. 

Stuka, puka, stuka, puka, 

straszy kogo może. 

Mała mysz, mała mysz, 

biegnie na paluszkach. 

I deszczowe koraliki 

zbiera do fartuszka. 

 

 

 



Piosenki- 3 LATKI 

1. Wesołe przedszkole 

Kiedy słońce świeci i gdy deszczyk pada. 

 Idzie do przedszkola wesoła gromada. 

 Tupią małe nóżki tupu, tupu, tup. 

 Raźno do przedszkola idzie mały zuch. 

 

 Klocki, misie, lalki czekają od rana.  

Uśmiechem nas wita pani ukochana.  

Bawimy się zgodnie zawsze Ty i ja.  

Tańczymy wesoło hopsa, hopsa, sa.  

 

A gdy usiądziemy wszyscy na dywanie,  

to nasze kółeczko zmienia się w słoneczko. 

Śpiewamy piosenki tra la la la la.  

Wesoło w przedszkolu mija zawsze czas. 

3. Kolczasty jeż 

A w ogrodzie jeżyk śpi. 
Zbudź się, jeżu, zbudź. 
Lecz nie podam ręki ci, 
bo mnie będziesz kłuć. 

Ref. Chociaż na grzbiecie 
jeżyk kolce ma, 
to każde z dzieci 
lubi go jak ja. 

Mój jeżyku, odwiedź nas, 
do przedszkola spiesz. 
Był już kotek gościem raz, 
może być i jeż. 

Ref. Chociaż na grzbiecie… 


