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Tritsch Tratsch Polka w opracowaniu z MUZOGRAMEM 

 

Autor: Katarzyna Halasz – Muzykącik 

 

1. Zabawa ze wstążkami na drewienku: 

 

CZĘŚĆ I: 

 

PR przed siebie, LR przed siebie, 

OR schodzą falami w dół         x4 

 

CZĘŚĆ II: 

 

Machanie wstążkami przed sobą  (4 razy) 

X X, 2 x machnij na zewnątrz, 

X X, 2 x machnij na zewnątrz, 

X X, 2 x machnij na zewnątrz, 

 

Machanie wstążkami przed sobą  (4 razy) 

X X, machnij na zewnątrz, 

PR w bok, LR w bok, 

OR w dół 

 

Młynek dookoła, 

OR w dół. 

 

PR w bok, LR w bok, 

PR w bok, LR w bok, 

Machanie rękoma przed sobą (8 razy) 

 

CZĘŚĆ III: 

 

OR schodzą z góry na dół, 
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PR macha, LR macha, 

PR macha, LR macha, 

PR macha, LR macha, 

 

OR schodzą z góry na dół, 

PR macha, LR macha, 

Młynek, 

X X X     x2 

 

CZĘŚĆ I: 

 

Jw. 

 

CZĘŚĆ II: 

Jw.  

 

2. Zabawa z piłeczką sensoryczną 

 

CZĘŚĆ I: 

 

Piłeczka „zjeżdża” po ręce, 

„zjeżdza” po nodze, 

OR masują piłkę. 

 

Piłeczka „zjeżdża” po ręce, 

„zjeżdza” po nodze, 

OR masują piłkę.   x2 

 

(Można zmienić rękę, a można pozostawić piłeczkę w tej samej ręce) 

 

CZĘŚĆ II: 

 

Przekładamy z ręki do ręki (3 razy), 

3 uderzenia w dłoń, 
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3 uderzenia w dłoń, 

3 uderzenia w dłoń, 

 

Przekładamy z ręki do ręki (3 razy), 

3 uderzenia w dłoń, 

Podajemy z PR do LR,  

Podajemy z LR do PR,  

Chowamy piłkę w rękach. 

 

 

Masujemy piłeczkę obiema rękoma.  

 

Podajemy piłeczkę z ręki do ręki –  

najpierw wolniej, potem szybciej. 

 

 

CZĘŚĆ III: 

 

Schodzimy piłeczką po ręce (4 uderzenia) 

2 uderzenia w dłoń, 2 uderzenia w nogę, 

2 uderzenia w dłoń, 2 uderzenia w nogę, 

2 uderzenia w dłoń, 2 uderzenia w nogę, 

 

Schodzimy piłeczką po ręce (4 uderzenia) 

2 uderzenia w dłoń, 2 uderzenia w nogę, 

OR masują piłkę,  

Zmiana rąk.            x2  

3. Zabawa z pałeczkami i miseczką 

 

CZĘŚĆ I: 

 

PP o miskę, LP o miskę, 

młynek    x4 
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CZĘŚĆ II: 

 

PP 3x podłoga, LP 3x podłoga, 

OP 3x w miskę, X X X 

PP 3x podłoga, LP 3x podłoga, 

OP podłoga, OP miska, X 

 

Młynek dookoła własnego ciała. 

 

Pokazujemy raz jedną a raz drugą pałeczkę. 

 

CZĘŚĆ III: 

 

PP podłoga, LP podłoga, PP miska, LP miska, 

X X, 2 x OP podłoga,  

X X, 2x OP podłoga, 

X X, 2x OP podłoga, 

 

PP podłoga, LP podłoga, PP miska, LP miska, 

X X, 2 x OP podło, 

Młynek z dołu do góry, 

X X X (nad głową)         x2 

 

4. Rymowanka do zabawy ze znakiem 

 

CZĘŚĆ I: 

 

Kap, kap – nad łąką pada deszcz, 

Tu, tam – słonko świeci też, 

Kap, kap – nad łąką pada deszcz, 

Tu, tam – wietrzyk wzmaga się        x2 

 

CZĘŚĆ II: 
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Kap, kap, kap –  

Pada deszcz,  

Pada deszcz, 

Pada deszcz. 

 

 

Kap, kap, kap, 

Pada deszcz. 

Nagle wiatr, nagle wiatr jest!  

 

(Młynkiem pokazujemy wiatr) 

 

CZĘŚĆ III: 

 

Szu, szu, szu, szu, szu, szu – wieje wietrzyk, 

Szu szu – wieje wietrzyk,  

Szu szu – wieje wietrzyk. 

 

Szu, szu, szu szu, szu, szu – wieje wietrzyk 

I rozgonił chmury teraz tęcza jest! 

 

 

 

 

 

 

 

 

UWAGA! 

Przedstawiony scenariusz stanowi utwór w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 

1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83) i związku z tym 

podlega ochronie prawnej. Rozpowszechnianie lub wykorzystywanie powyższych materiałów 

bez zgody autorów są niedozwolone 








