
                   Scenariusz zajęć muzycznych               

                              Z wizytą w zoo 

 

Cele:  

• pobudzanie i rozwój wyobraźni ruchowej  

• wyzwalanie twórczej aktywności  

• doskonalenie umiejętności wokalnych 

• eksperymentuje rytmem, głosem, dźwiękami i ruchem 

 

Przebieg zajęć 

Zwierzęta w zoo – zabawa ruchowo-naśladowcza przy tańcu „Disco”.  

Rodzic kilkakrotnie odtwarza nagranie; dziecko tańczy swobodnie do muzyki. 

Kiedy rodzic zatrzyma nagranie i wymieni nazwę zwierzęcia (np. słoń, lew, 

małpa, kangur, pingwin, hipopotam, żyrafa), dziecko naśladuje ruchem sposób 

poruszania się podanego zwierzęcia (bez jednoczesnego wydawania odgłosu 

zwierzęcia).  

Pomoce: Utwory  „Disco” 

https://youtu.be/d9NSX4BehSo 

 

https://youtu.be/d9NSX4BehSo
https://www.youtube.com/embed/d9NSX4BehSo?feature=oembed


 

Wesołe zoo – nauka piosenki.  

Po wysłuchaniu i omówieniu treści piosenki dziecko uczy się jej, powtarzając po 

rodzicu najpierw krótsze, później coraz dłuższe fragmenty. Następnie rodzic 

śpiewa piosenkę a capella (bez akompaniamentu), zmieniając niektóre słowa. 

Zadaniem dziecka jest zauważenie błędu i podanie właściwego słowa. Po tej 

zabawie dziecko śpiewa całą piosenkę,  

 Środki dydaktyczne: Piosenka „Wesołe zoo” 

Wesołe zoo 

1. Nie będę siedzieć w domu, bo przecież dziś niedziela!                                                              

Zaproszę mamę, tatę, zaproszę przyjaciela:                                                                                                  

pójdziemy wszyscy razem tam, gdzie atrakcji sto,                                                                  

pójdziemy wszyscy razem do wesołego zoo! 

Ref. Tu żyrafa tańczy z koniem,                                                                                                       

małpa dynda na ogonie,                                                                                                                             

a leniwy, stary lew                                                                                                                             

wyleguje się wśród drzew.                                                                                                                                              

Żółwie gonią krokodyle,                                                                                                                        

słonie trąbią na motyle,                                                                                                                                     

a leniwy, stary lew                                                                                                                               

wyleguje się wśród drzew. 

2. Cztery wesołe zebry malują wszystko w paski:                                                                              

pasiaste są więc lody, balony i kiełbaski,                                                                                                      

pasiasty kameleon ze wstydem spuszcza wzrok,                                                                                         

bo kameleon w paski to szok, po prostu szok! 

Ref. Tu żyrafa tańczy z koniem,                                                                                                        

małpa dynda na ogonie,                                                                                                                            

a leniwy, stary lew                                                                                                                          

wyleguje się wśród drzew.                                                                                                                                          

Żółwie gonią krokodyle,                                                                                                                       

słonie trąbią na motyle,                                                                                                                                     

a leniwy, stary lew                                                                                                                       

wyleguje się wśród drzew. 

3. Już kończy się niedziela i straż zamyka bramki,                                                                               

polarny niedźwiedź śpiewa pingwinom kołysanki.                                                                                  



Na pewno powrócimy tu, gdzie atrakcji sto,                                                                                                   

na pewno powrócimy do wesołego zoo! 

Ref. Tu żyrafa tańczy z koniem,                                                                                                          

małpa dynda na ogonie,                                                                                                                                  

a leniwy, stary lew                                                                                                                             

wyleguje się wśród drzew.                                                                                                                    
Żółwie gonią krokodyle,                                                                                                                        

słonie trąbią na motyle,                                                                                                                               

a leniwy, stary lew                                                                                                                           

wyleguje się wśród drzew. 

Wesołe zoo – zabawa ruchowa przy piosence. 

Dziecko dobiera się  z rodzicem w pary. Podczas pierwszej zwrotki poruszają 

się, trzymając się za ręce (dziecko porusza się w kuckach). 

Podczas drugiej zwrotki ustawiamy się w parach jedno za drugim. Osoba stojąca 

z tyłu wykonuje masażyk na plecach osobie przed nim, malując paski w różne 

strony. Po dwóch wersach piosenki odwracają się i zamieniają się rolami. Po 

refrenie wracamy do zadania                       z pierwszej zwrotki. W trzeciej 

zwrotce – kołyszą się z nogi na nogę z rękami na biodrach. 

Papuga – zabawa rytmiczno-ortofoniczna.  

Siedamy z dzieckiem na dywanie i omawiamy niezwykłą umiejętność 

niektórych papug do naśladowania dźwięków. Pierwsza część zabawy polega na 

wykonaniu echa rytmicznego za pomocą gestodźwięków.. Rodzic wykonuje 

krótki rytm, klaszcząc, klepiąc w kolana, uda, w podłogę, w brzuch, obiema 

rękami jednocześnie lub na zmianę. Następnie  powtarza te gestodźwięki 

wspólnie z dzieckiem. Następnie dziecko wymyśla gestodźwięki które wspólnie 

powtarzamy.  W drugiej części dziecko wydają dowolny odgłos (lub kilka) 

wybranego zwierzęcia.  Powtarzamy go wspólnie. W tym wariancie zabawy 

rodzic najpierw sam demonstruje kilka przykładów. Jest to rytmizacja głosek, 

sylab lub innych dźwięków o tej samej oraz o zróżnicowanej wysokości. Należy 

pamiętać, że zabawa może nastręczać trudności niektórym dzieciom, zwłaszcza 

nieśmiałym, dlatego nie należy ich do niej zmuszać.  

 


