
SCENARIUSZ ZAJĘC RUCHOWYCH DLA DZIECI Z GRUPY NIEBIESKIEJ 

zabawy muzyczno- ruchowe 

 

 

 Dzień Dziecka to wyjątkowe, pełne radości i zabawy święto.                                       

Zapraszamy do tańczenia Boogie boogie woogie i nie tylko …..wszystkie 

dzieci….rodzeństwo i rodziców  

 

 

„BOOGIE  BOOGIE WOOGIE” https://youtu.be/5OtqedVBlMg 
 
Do przodu prawą rękę daj (wyciągamy prawą rękę) 

Do tyłu prawą rękę daj ( wyciagamy rękę  do tyłu ) 
Do przodu prawą rękę daj (wyciagamy rękę do przodu) 

I pomachaj nią (machamy prawa ręka) 
Bo przy boogie woogie trzeba pokręcić się ( kręcimy się wkoło) 

No i klaskać trzeba raz, dwa, trzy (klaszczemy ) 
Boogie woogie ahoj x3 

I od nowa zaczynamy taniec ten 
 

Do przodu lewą rękę daj (wyciągamy  lewą rękę ) 
Do tyłu lewą rękę daj( wysuwamy rękę do tyłu) 

Do przodu lewą rękę daj (wyciągamy rękę do przodu) 
I pomachaj nią ( machamy ręką) 

Bo przy boogie woogie trzeba pokręcić się (kręcimy się wkoło) 
No i klaskać trzeba raz, dwa, trzy (klaszczemy w ręce) 

Boogie woogie  
I od nowa zaczynamy taniec ten 

 

https://youtu.be/5OtqedVBlMg


 
Do przodu prawą nogę daj ( wysuwamy prawą nogę do przodu) 

Do tyłu prawą nogę daj ( wysuwamy  nogę do tyłu ) 
Do przodu prawą nogę daj (wysuwamy prawa nogę do przodu) 

I pomachaj nią (machamy nogą) 
Bo przy boogie woogie trzeba pokręcić się ( kręcimy się wkoło) 

 
No i klaskać trzeba raz, dwa, trzy (klaszczemy w ręce) 

Boogie woogie ahoj  
I od nowa zaczynamy taniec ten 

 
Do przodu lewą nogę daj ( wysuwamy lewą nogę do przodu) 

Do tyłu lewą nogę daj (wysuwamy lewą nogę do tyłu) 
Do przodu lewą nogę daj (wysuwamy nogę do przodu) 

I pomachaj nią (machamy nogą) 
Bo przy boogie woogie trzeba pokręcić się (kręcimy się w koło) 

No i klaskać trzeba raz, dwa, trzy… (klaszczemy w ręce)…. 

 

 

https://youtu.be/hcuR_ZBD4h0 Mix zabawowy dla dzieci - najlepsze piosenki do 

zabawy. 

 „WSZYSTKIE DZIECI NASZE SĄ” https://youtu.be/d_vuxQ-9iVQ  

  

https://youtu.be/hcuR_ZBD4h0
https://youtu.be/d_vuxQ-9iVQ

