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Drodzy Rodzice i Drogie Dzieci!   
 

Witamy Was serdecznie. Na dzisiejszych zajęciach pośpiewamy i poćwiczymy. Będziemy rozwijać swoje 
kompetencje w obszarze zdrowotnym, bezpieczeństwa i muzycznym. Naszym celem będzie poznanie 
piosenki „Wiosenne buziaki” oraz rozwijanie umiejętności poruszania się według wskazówek, skakanie, 

ćwiczenie zręczności oraz nauka utrzymywania równowagi.  
Zapraszamy do wspólnej zabawy! 

 

 
CZEŚĆ I 

 
1.Posłuchaj i zaśpiewaj piosenkę na powitanie „Wszyscy są, witam was” (poniżej link do piosenki)  

 
https://www.youtube.com/watch?v=fLX5nj9jeuk 
   

2.Posłuchaj piosenki „Wiosenne buziaki”. Porozmawiaj  na temat piosenki z rodzicem. 
 (link poniżej) 

 
https://www.youtube.com/watch?v=iXVw5asKVGU 
 

I. Już rozgościła się wiosna,  
 słońce i kwiaty przyniosła.    

Huśta się lekko na tęczy,  
motyle i ptaki ślą wiośnie buziaki.  
Ref.: Hop, hop, raz, dwa, trzy,  

tańczymy z wiosenką ja i ty.  
Nawet gdy z burzy wiosennej deszcz,  

to tylko radośniej tak tańczyć przy wiośnie.  
Hop, hop, raz, dwa, trzy,  
bzyczą już pszczoły i kwitną bzy.  

A całe miasto całusy śle,  
bez wiosny było tu źle.   

II. Słońce rozdaje promyki,  
gonią się w lesie strumyki.  
Mrówki zaczęły porządki,  

a grube ślimaki ślą wiośnie buziaki.  
Ref.: Hop, hop… 

III. Kwiaty swe płatki umyły    
i świeże stroje włożyły.   
 Budzą się wszystkie zwierzaki.   

Kociaki i psiaki ślą wiośnie buziaki.   
Ref.: Hop, hop… 

https://www.youtube.com/watch?v=fLX5nj9jeuk
https://www.youtube.com/watch?v=iXVw5asKVGU


 
Rodzic zadaje pytania dotyczące tekstu piosenki. Dziecko odpowiada na pytania.  

− O czym jest ta piosenka? 
− Po czym poznajemy, że przybyła wiosna?  

− Co robią zwierzęta, kiedy dni stają się coraz cieplejsze?  
 

 
Rodzic może czytać dziecku słowa piosenki, a dziecko powtarza za nim, albo kilka razy w ciągu dnia może 
puszczać piosenkę, żeby dziecko miało możliwość osłuchania się z nią.  

 
3. Zapraszamy Cię teraz do ćwiczeń gimnastycznych. (potrzebne będą papiery toaletowe).  

- Zabawa bieżna „Na swoje miejsce”. Dziecko rozkłada rolki z papierem toaletowym na podłodze w 
różnych miejscach; biega między nimi podczas klaskania rodzica albo uderzania w jakiś przedmiot. Podczas 
przerwy trzeba jak najszybciej usiąść przy jednym papierze toaletowym.  

- Skoki „Skaczemy”. Dziecko przeskakuje obunóż przez rolkę papieru toaletowego rozłożonego na 
podłodze: do przodu, do tyłu, na prawo, na lewo.  

- Ćwiczenie zręczności „Zręczne dłonie”. Dziecko rozwija rolkę papieru toaletowego, a następnie ma za 
zadanie nawinąć papier toaletowy na rolkę.  
- Rzuty i chwyty „Podrzuć i złap”. Dziecko podrzuca papier toaletowy do góry oburącz i łapie go, 

następnie rzuca papier toaletowy do rodzica, a rodzic odrzuca papier do dziecka, dziecko łapie papier i tak 
kilka razy. 

- Zabawa „Maszerowanie i skakanie”- Dziecko maszeruje z papierem toaletowym umieszczonym między 
kolanami – od startu do mety. Powraca skokami. 
- Ćwiczenie wyprostne „Z papierem na głowie”. Dziecko maszeruje w różnych kierunkach z papierem 

toaletowym na głowie, w taki sposób, aby papier im nie spadł; co pewien czas przykuca i powraca do 
pozycji stojącej.  
- Ćwiczenia przeciw płaskostopiu „Sprytne stopy”. Dziecko chwyta stopami leżący na podłodze papier 

toaletowy i podaje go sobie do rąk. 
- Zabawa uspokajająca – Marsz z papierem.  Dziecko maszeruje po obwodzie koła, wachlując papierem 

przed sobą; odkłada go na wyznaczone miejsce (do łazienki).  
 
CZĘŚĆ II 

 

1. Słuchaj w wolnej chwili piosenki „Wiosenne buziaki” i  spróbuj ją śpiewać. 

2. „Kałuże”- rozłóż na podłodze gazety i na sygnał rodzica, przeskakuj przez nie.  
 
 

Część I poranna, II popołudniowa.  
 

 Życzymy udanej zabawy   
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