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Witajcie Kochani Czy ktoś z Was wykonał wczoraj koktajl? Smakował?  

Dziś zamienimy się w artystów. Porozmawiamy o obrazie, połączymy muzykę z ruchem a na 

koniec naszego spotkania wykonamy obrazek przedstawiający wiosenną łąkę. 

Jeśli jesteście gotowi to zaczynamy 

Część I 

Ponieważ będziemy dziś mówić o wiośnie, proponuję by zacząć od przypomnienia sobie 

naszej wiosennej piosenki. 

https://youtu.be/l4OcX981Sww 

Nie wiem jak Wy, ale ja bardzo lubię tą piosenkę. 

Przygotujcie teraz kartkę (może być porysowana) lub gazetę. Gotowi? Doskonale. Włączcie 

teraz muzykę (link poniżej) i w jej rytm rozprasujcie kartkę najpierw prawą, później lewą 

ręką.  

Prawa ręka robi kulkę. Teraz przedkładajcie kulkę rytmicznie z ręki do ręki. Najpierw przed 

sobą……… nad głową………… przed sobą i za sobą……….. 

https://youtu.be/AJGu-PE_5FI 

Skoro rączki są już rozgrzane, pora wziąć kartkę i kredki. Jeśli jesteście gotowi, poproście 

rodziców, by przeczytali Wam krótki wierszyk: 

Kółko przetnij na połówki. 

           Główka, czułki, 

Kropki, nóżki.                                                

Ile kropek masz, biedronko? 

Nie wiem ile. Spytaj słonko. 

Teraz Rodzic jeszcze raz przeczyta wierszyk a Wy w tym czasie spróbujcie to narysować. 

                                                                                          

https://youtu.be/l4OcX981Sww
https://youtu.be/AJGu-PE_5FI


Część II 

Usiądźcie teraz wygodnie i popatrzcie na ten obraz. Namalował go Vincent van Gogh. 

Słyszeliście o nim? 

Vincent van Gogh „Brzegi Sekwany wiosną” 

Podoba Wam się?  

Jak myślicie co przedstawia? Spróbujcie go opisać Rodzicowi (powiedzcie, jakie kolory 

dominują, co Waszym zdaniem malarz namalował, jakie miejsce może przedstawiać…) 

Część III 

Przyszła pora na wykonanie własnego arcydzieła, ale nie będziemy używać farb. Potrzebne 

nam będą dwie zielone kredki (najlepiej świecowe albo pastele) i kółka z papieru (10 białych 

o średnicy ok 7 cm i dwa np. żółte o średnicy ok 3 cm). Naszą pracę będziemy wykonywać w 

rytm muzyki 

https://youtu.be/TOWdT6Drvwk 

Jest to „Marsz Radeckiego”. Spróbujcie najpierw rytmicznie klaskać słuchając tego utworu. 

https://youtu.be/TOWdT6Drvwk


Brawo! 

Teraz poproście Rodzica, żeby przykleił kartkę do stolika. Włączcie utwór raz jeszcze i 

rytmicznie rysujcie na niej pionowe kreski z góry na dół. Pamiętajcie, że nie liczy się to by 

linie były proste czy równe. Ważny jest kierunek kreślenia i by było rytmiczne.  

Najpierw rysuje prawa ręka, później lewa a na koniec rysują obie jednocześnie. 

Możecie to obejrzeć na filmiku 1. 

Doskonale! Zakończyliśmy pierwszy etap tworzenia wielkiego dzieła. Powstała nam łąka. Na 

razie jest smutna bo nie rosną na niej żadne kwiaty  Czas je wykonać. 

Wszystkie białe (większe) koła składamy na połowę. To będą płatki kwiatów. Mniejsze koła – 

środki – zostawiamy w całości. Połówki układamy w kształt kwiata i doklejamy środek.  

Pokazuje to filmik numer 2 

 To już wszystko na dziś. Mam nadzieję, że dobrze się bawiliście a Wasze łąki pokryły się 

wspaniałymi kwiatami. 

Trzymajcie się cieplutko 

  

  


