
Propozycje zabaw rytmicznych przy piosence „Bambi i lew” – proponowany termin realizacji 
10.06.2020r. – środa

Potrzebne będą: miska, garnek lub bębenek; słoik lub buteleczka z nakrętka (ewentualnie 
grzechotka - może być pożyczona od młodszego rodzeństwa), sypkie produkty do środka

1. Zabawa dźwiękonaśladowcza ,, W dżungli''- rodzic czyta tekst, dzieci naśladują odgłosy.

Pewnego dnia mały Murzynek wybrał się na wyprawę do dżungli. Murzynek szedł (szur, szur, szur). 
W pewnym momencie zobaczył dużego słonia, który trąbą pił wodę (hlup, hlup, hlup). Na drzewie 
kołysała się małpka (siup, siup, siup). Bardzo się Murzynek przestraszył, kiedy w oddali usłyszał ryk
lwa (łaaaa, łaaaa, łaaa). Szybko uciekał (tup, tup ,tup) do swojej chatki.

2. Słuchanie piosenki ,, Bambi i lew” https://www.youtube.com/watch?v=Wc5pxEhYUaQ

 Bambi i lew Piosenki dla dzieci bajuabju.tv
 tekst piosenki

ref.: Umba ee uaja, umba ee/2x

W gęstej dżungli, hen daleko,
W małej wiosce, gdzieś za rzeką.
Mieszkał Bambi, chłopiec mały,
I zwierzaki go tam znały.

Ref.: Umba ee uaja, umba ee/2x

Dnia pewnego, pośród drzew,
Leżał ranny mały lew,
Bambi lwiątko wziął do wioski,
I zniknęły lwiątka troski
Ref.:
Cały dnie tak się bawili,
Aż lew podrósł, nabrał siły.
Wtedy nadszedł taki czas,
Żeby lwa wypuścić w las.
Ref.:
I odnalazł lew rodzinę,
W swoim stadzie już nie zginie
Bambi nadal go spotyka,
Choć natura lwa jest dzika.
Ref.: Umba ee uaja, umba ee/6x

*Jak miał na imię chłopiec z piosenki?
*Gdzie mieszkał Bambi?
*Kogo i gdzie znalazł chłopiec?
*Co zrobił Bambi? (zabrał lwa do wioski, wyleczył, wypuścił na wolność!!!)
*Co myślisz o zachowaniu chłopca? (czy postąpił słusznie, ładnie, dobrze – dziecko wypowiada się 
całymi zdaniami)

3. Posłuchaj jeszcze raz refrenu piosenki i zaśpiewaj go, tup nogami w rytm melodii, 
zaklaszcz, podskakuj.  

4. Zagrajcie na ,,domowej” perkusji rytm do piosenki. Perkusję można wykonać z miseczki, 
garnka, łyżek, gazety uderzając ręką lub łyżką itp. 

https://www.youtube.com/watch?v=Wc5pxEhYUaQ


Doskonałe też będą „domowe” marakasy np. z małej zakręcanej buteleczki (czy jakiegoś innego 
pojemniczka z zamknięciem, dobry będzie nawet słoik, nie musi być duży) wypełnionej jakimś 
sypkim produktem (kasza, ryż, groch itp.)

UDANEGO MUZYKOWANIA!
 


