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Drodzy Rodzice! Dzisiejsze zajęcia wpisują się w obszar edukacji muzyczno- ruchowej. Przywitamy się 

zabawą paluszkową, następnie poznamy piosenkę o wiośnie- spróbujemy się nauczyć jej słów i 

naśladować zwierzęta znajdujące się w piosence. Następnie wcielimy się w rolę pąków kwiatów, 

które chcą się obudzić wraz z nadejściem wiosny. Na koniec wykonamy rysunek, słuchając muzyki 

„Wiosna” Antoniego Vivaldiego. 

Miłej zabawy   

Część I 

Witajcie kochani  na początek uśmiechnijcie się do szeroko, prześlijcie buziaka, zamrugajcie 

prawym ...a teraz lewym okiem. Świetnie  

Jaką mamy teraz porę roku? Tak, jest to wiosna. A co takiego pokazuje się na niebie razem z 

nadejściem wiosny? Słoneczko  Teraz przygotujcie swoje rączki, zrobimy sobie zabawę paluszkową 

z wierszykiem „SŁONKO ZAŚWIECIŁO”. 

Słonko zaświeciło – rysujemy w powietrzu kółeczko 
ptaszki obudziło – pukamy zgiętym palcem w swoją dłoń 
Latają, ćwierkają ziarenek szukają – opuszkami palców uderzamy w uda 
Słonko zaświeciło – rysujemy w powietrzu kółeczko 
misia obudziło – pukamy zgiętym palcem w dłoń 
Mruczy misio z głodu szuka wszędzie miodu – delikatnie gładzimy całą dłonią brzuszek 
Słonko zaświeciło – rysujemy w powietrzu kółeczko 
wiewiórki zbudziło – pukamy zgiętą dłonią w uda 
Po lesie skakały – „skaczemy” palcami po głowie 
orzeszków szukały – delikatnie przeczesujemy palcami włosy 
Słonko zaświeciło – rysujemy w powietrzu kółeczko 
Zajączki zbudziło – gładzimy palcami powieki 
Po łące biegają – dłońmi zgiętymi w pięści lekko uderzamy w uda 
marchewki szukają – paluszkami uderzamy w uda 
 

Część II 

1. A teraz poznacie nową piosenkę o wiośnie. Jej tytuł to „Zielona wiosna”.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=VR50rxz_wGM 

 

1. Nad brzegiem rzeki żabki siedziały 

i coś do ucha sobie szeptały 

Kum , kum, kum, kum, kum, kum, kum, kum, kum 

Kum , kum, kum, kum, kum, kum, kum, kum (bis) 

 

2. Przyleciał bociek, usiadł na błocie 

i do drugiego boćka klekoce 

Kle, kle, kle, kle, kle ,kle, kle ,kle ,kle 

Kle, kle, kle, kle, kle ,kle, kle ,kle (bis) 

 

3. Wszystko usłyszał mały wróbelek 

i przetłumaczył na ptasie trele 

Ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, ćwir 

Ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, ćwir. 

https://www.youtube.com/watch?v=VR50rxz_wGM


Wiosna, wiosna, znów przyszła wiosna, 

Wiosna, wiosna jest już wśród nas. 

 

Gdy usłyszycie kum, kum – musicie skakać jak żabki; gdy usłyszycie kle, kle- rączki układacie 

jakby były dziobem bociana i uderzacie nimi, jakby bocian klekotał; gdy usłyszycie ćwir, ćwir- 

machacie rączkami jak latające wróbelki. 

Spróbujcie nauczyć się słów piosenki  

 

2. A teraz pobawimy się w „Nadejście Wiosny”- wasz rodzic niech będzie Panią Wiosną, która 

budzi do życia wszystkie rośliny. Dzieci będą pączkami kwiatów, które budzą się do życia. 

Kiedy Pani Wiosna dotknie pączka, zacznie on powoli rozkwitać. Kiedy kwiaty rozkwitną będą 

tańczyć w rytm słyszanej muzyki. Proszę abyście uważnie słuchały tej muzyki, bo za chwilę o 

niej porozmawiamy. Przyjmijcie pozycję na czworakach. 

 

Dzieci przyjmują pozycję „na czworakach”, są „pączkami kwiatów”, które jeszcze nie 

rozkwitły. Na tle muzyki : Wiosna” A. Vivaldiego „Pani wiosna” krąży między kwiatami co 

chwila dotykając pączka. Muśnięte kwiatki rozchylają się, rozwijają i rosną - unoszenie ciała 

do wspięcia na palcach. Kiedy wszystkie kwiaty rozkwitną zaczynają swój taniec kwiatów – 

dowolna improwizacja ruchowa będąca ilustracją słuchanej muzyki. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Z_tk-AhlA1o  

 

A teraz odpowiedzcie na kilka pytań: 

- Jakie instrument było słychać najczęściej w tym utworze ?( skrzypce) 

- Jaki nastrój towarzyszy tej muzyce? ( wesoły, radosny ) 

- Jaka ta muzyka była ?Czy była szybka czy wolna? 

- Co wyobrażaliście sobie słuchając tej muzyki ? 

 

 

Część III 

Na koniec proszę, żebyście podczas słuchania muzyki „Wiosna” A. Vivaldiego namalowali 

farbami wiosnę na łące. Chciałabym żebyście podzielili się później ze mną swoimi pracami. 

 

Bawcie się dobrze  Pozdrawiam Was cieplutko   
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