
Przedmiot: muzykoterapia 
Klasa: VII, VIII SP 
Temat: Ilustrowanie piosenek za pomocą odpowiednich ruchów. 

 

♪ Piosenka „Siedmiokroczek”                                                                    
https://www.youtube.com/watch?v=O-4Pq1CYrtI 

1. Siedem kroków najpierw w przód, 
Potem siedem kroków wstecz, 
Tralala, tralala, 
I już każdy taniec zna, 
Tralala, tralala, 
I już każdy taniec zna. 

2. Do kolegi odwróć się, 
Podaj rękę, albo dwie, 
Hejże ha, hejże ha, 
I już tańczysz tak jak ja. 
Hejże ha, hejże ha, 
I już tańczysz tak jak ja. 

3. Potem ręce weź pod bok, 
Podskocz siedem razy, hop! 
Hop, hop, hop, hop, hop, hop, 
Jaki łatwy ten podskok, 
Hop, hop, hop, hop, hop, hop, 
Jaki łatwy ten podskok, 

4. W kole stańmy wszyscy wraz 
I zatańczmy jeszcze raz, 
Tralala, tralala, 
I zabawa dalej trwa. 
Tralala, tralala, 
I zabawa dalej trwa. 

 

 

 

 



ILUSTROWANIE TREŚCI PIOSENKI „SIEDMIOKROCZEK” 

Pierwsza zwrotka: 
• Siedem kroków w przód 
• Siedem kroków w tył 
• Na słowa tralala… – przeskakują z nogi na nogę 
• Na słowa i już każdy… – obracają się dookoła własnej osi 
• Na koniec trzy razy przytupują 

Druga zwrotka: 
• Tworzą pary 
• Podają sobie prawe, następnie lewe ręce 
• Obracają się w parach 
• Na koniec trzy razy przytupują                                                                                                        

Trzecia zwrotka: 
• Kładą ręce na biodrach 
• Skaczą obunóż 
• Na słowa: Jaki łatwy… – klaszczą                                                                                                       

Czwarta zwrotka: 
• Dzieci łapią się za ręce i idą w kole 
• Na słowa: tralala… – obracają się dookoła siebie 
• Na koniec trzy razy przytupują 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



♪ Piosenka „Czyżyku” 
https://www.youtube.com/watch?v=o2zDUFkjRTE 
 
Czyżyku, czyżyku, ptaszku maleńki, 
Czyżyku, czyżyku, ptaszku maleńki. 
(Machamy skrzydełkami) 
Czyś widział, czyś słyszał jak się sieje mak, 
Czyś widział, czyś słyszał jak się sieje mak. 
(Ręką z tyłu ucha pokazujemy, że słuchamy) 
Oto tak, oto tak, tak się sieje mak, 
Oto tak, oto tak, tak się sieje mak. 
(Wykonujemy ruch ręką tak jak byśmy siali) 
Czyżyku, czyżyku, ptaszku maleńki, 
Czyżyku, czyżyku, ptaszku maleńki. 
(Machamy skrzydełkami) 
Czyś widział, czyś słyszał jak wzrasta mak, 
Czyś widział, czyś słyszał jak wzrasta mak. 
(Pokazujemy rękami lunetę patrząc jak rośnie i nadsłuchujemy z ręką za uchem) 
Oto tak, oto tak, tak wzrasta mak, 
Oto tak, oto tak, tak wzrasta mak. 
(Pokazujemy ręką od ziemi jak w górę rośnie mak) 
Czyżyku, czyżyku, ptaszku maleńki, 
Czyżyku, czyżyku, ptaszku maleńki. 
(Machamy skrzydełkami) 
Czyś widział, czyś słyszał jak się ścina mak, 
Czyś widział, czyś słyszał jak się ścina mak. 
(Pokazujemy rękami lunetę patrząc jak rośnie i nadsłuchujemy z ręką za uchem) 
Oto tak, oto tak, tak się ścina mak, 
Oto tak, oto tak, tak się ścina mak. 
(Wykonujemy ruch jak byśmy sierpem cieli łodygi maku) 
Czyżyku, czyżyku, ptaszku maleńki, 
Czyżyku, czyżyku, ptaszku maleńki. 
(Machamy skrzydełkami) 
Czyś widział, czyś słyszał jak się zjada mak, 
Czyś widział, czyś słyszał jak się zjada mak. 
(Pokazujemy rękami lunetę patrząc jak rośnie i nadsłuchujemy z ręką za uchem) 
Oto tak, oto tak, tak się zjada mak, 
Oto tak, oto tak, tak się zjada mak. 
(Pokazujemy rękami jak jemy mak) 
                                                           
 


