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Dzień dobry Rodzice i Marzyciele  

 

Witamy Was serdecznie, 

Dzisiejsze zajęcia wpisują się w obszar sprawności muzyczno-ruchowej.  Celem zajęć będzie zapoznanie się 

z treścią piosenki „Wołanie wiosny” oraz zabawy ruchowe. 

 

Zjedzcie pożywne i zdrowe śniadanie i ruszamy do zabawy!!!  

 

Część I 

1. Najpierw zaczniemy od rozgrzewki, wykorzystamy do tego film instruktażowy, przygotujcie sobie 

wygodny strój, kocyk i piłkę. (link poniżej).  

https://youtu.be/2BQCcIjudZ8 

2. Kiedy już wystarczająco pobudziliście wasze ciało, to zapraszamy na dywan, na chwilę wytchnienia  

Usiądźcie wygodnie z nóżkami zawiązanymi na kokardkę i wykonajcie 5 spokojnych, długich oddechów. 

Wsłuchajcie się w tekst piosenki pt. „Wołanie wiosny” , spróbujcie ją odsłuchać kilka razy.  

https://www.youtube.com/watch?v=FEO3PhEDwgs 

I. Dzisiaj w drodze do przedszkola  

już zielone były pola, 

a bociany klekotały, 

bo na łąkę przyleciały. 

Ref.: Zielona wiosenka nas woła, 

zielona panienka wesoła. 

W oczy świeci nam 

https://youtu.be/2BQCcIjudZ8
https://www.youtube.com/watch?v=FEO3PhEDwgs


złotym słońcem 

i rozrzuca kwiaty pachnące. (2x) 

II. Na gałązkach pierwsze pąki, 

a na pąkach pierwsze bąki. 

Żabki skaczą, a skowronek 

śpiewa jak srebrzysty dzwonek. 

Ref.: Zielona wiosenka… 

III. Na spacerze zobaczymy, 

czy już nigdzie nie ma zimy. 

Teraz wiosna rządzić będzie, 

z czego bardzo się cieszymy! 

Ref.: Zielona wiosenka… 

 

Część II 

1. Teraz jak już poznaliście piosenkę, to spróbujcie się z nią pobawić.  

Zabawa Cicho – głośno – wyrabiająca szybką reakcję na zmiany dynamiczne.  

Dziecko maszeruje w rytmie nagrania piosenki. Podczas przerwy w nagraniu Rodzic wypowiada szeptem 

tekst refrenu piosenki. Dziecko na palcach po cichu skrada się w dowolnym kierunku. 

2. Ćwiczenia separacji ruchów.  

Separacja ruchów polega na wprowadzeniu wybranej części ciała w ruch, w sposób niezależny  od ruchów 

innych części ciała.  

• Niezależność ruchów rąk tułowia: 

prawa ręka poziomo w bok, lewa – pionowo w górę,  



prawa ręka poziomo w przód, lewa – pionowo w górę,  

prawa ręka poziomo w przód, lewa – pod kątem w górę,  

prawa ręka pod kątem w górę, lewa – pod kątem w dół. 

• Rozdzielanie ruchów dłoni i palców: 

zaciskanie prawej dłoni przy jednoczesnym rozchylaniu lewej,  

uderzanie czubkami palców obydwu dłoni o blat stołu, na zmianę: wewnętrzną stroną dłoni 

i zewnętrzną stroną dłoni.  

• Rozdzielanie ruchów palców: 

zaciśnięcie pięści wokół kciuka,  

unoszenie po jednym placu dłoni opartej palcami o stół.  

3.  Na koniec pobawimy się w to co lubicie najbardziej  

Zabawa w „naleśnika”..wiecie co przygotować..? Koc i dobry humor!  

Zabawa polega na zawijaniu dziecka w koc, głowa zostaje na zewnątrz koca, ręce ułożone wzdłuż ciała. 

Rodzic powoli zawija dziecko, przy tym może zadawać pytania np. z czym dziecko lubi jeść naleśniki..? 

Wykonujemy ruchy rękoma (np .smarujemy, ugniatamy , stukamy palcami, zawijamy i  kroimy oczywiście 

na niby  Na koniec dziecko samo się odwija. Proponujemy zamianę miejsc..będzie ubaw!  

 

Dziękujemy za uwagę, mamy nadzieję, że uśmiech pojawił się na waszych twarzach  

Życzymy miłego dnia! 

Ewa Bienias i Milena Kurpiewska 


