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SCENARIUSZ ZAJĘĆ RUCHOWYCH DLA DZIECI Z GRUPY Żółtej 
 

Opowieść ruchowa przy piosence 
Mama przygotowuje  zielone wstążki 

 
 

Mama pokazuje i pomaga , dziecko naśladuje  
 

https://www.youtube.com/watch?v=6-LrJfXpKV4 

 

 
Były raz sobie cztery słonie,             Mama pokazuje na palcach 4, prostując zagięte palce 
Małe, wesołe, zielone słonie,             Wyciągnięta do przodu ręką, wymachuje jak trąba słonia 
Każdy z kokardką na ogonie             Zawiązuje  1 kokardkę na ręku dziecka 
Hej – cztery słonie.                             Pokazuje 4 palce 
 
I poszły sobie w daleki świat,      Mama i dziecko maszerują palcami po stole  
Daleką drogę, w wesoły świat,    Mama i dziecko uśmiechają się do siebie 
Hej świeci słońce, wieje wiatr,    Dłonie rysują w powietrzu słońce, buzie dmuchają robiąc  wiatr 
A one idą w świat.                        Mama i dziecko maszerują palcami po stole 
 
Ref.Hej!  
Cztery słonie, zielone słonie                    Mama pokazuje na palcach 4, prostując zagięte palce 
Każdy kokardkę ma na ogonie,                Ręką  z kokardą wymachuje jak trąbą słonia 
Ten pyzaty, ten smarkaty,                         Dzieci nabierają powietrze w policzki 
Kochają się jak wariaty!                            Mama i dzieci przytulają się 
 
Płyną przez morza cztery słonie,             Mama i dzieci udają , że płyną żabką  
Małe, wesołe, zielone słonie,                   Mama i dzieci wymachują „trąbami „ z kokardami 
Oj! Gwałtu! Rety! – Jeden tonie,              Mama i dziecko łapią się za głowę 
Smarkaty tonie.                                         Łapią się za nos i robią bulbul 
 
Na pomoc biegną mu wszystkie wnet,    Mama i dziecko maszerują palcami po stole 
Za trąbę ciągną go i za grzbiet,                Mama i dziecko chwytają się za ręce i ciągną do siebie 
I wyciągnęły z wody go,                            Otrząsają się, machaja rękami i nogami 
Więc strasznie rade są.                             I cieszą się 
 
Ref. Hej!  
Cztery słonie, zielone słonie                  Mama pokazuje na palcach 4, prostując zagięte palce 

https://www.youtube.com/watch?v=6-LrJfXpKV4


Każdy kokardkę ma na ogonie,              Ręką  z kokardą wymachuje jak trąbą słonia 
Ten pyzaty, ten smarkaty,                      Dzieci nabierają powietrze w policzki 
Kochają się jak wariaty!                         Mama i dzieci przytulają się   
 
 

 
 

 


