
Witajcie Krasnoludki! 

Data : 08.04 CZWARTEK  

Temat: Przyszła do nas wiosna  

CELE OGÓLNE: zajęcia muzyczno-ruchowe, nauka piosenki, rozwijanie spostrzegawczości 

słuchowej,  

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: ilustracje, utwory pliki na  YT , poduszki,  

 

• „Ćwiczenia gimnastyczne”- z wykorzystaniem mniejszych poduszek. Rodzic wykonuje różne 

ćwiczenia z wykorzystaniem poduszki (rzucanie, łapanie, toczenie, celowanie) a dziecko musi je 

dokładnie powtórzyć, lub zabawa ruchowa film YT  https://youtu.be/n7OIPFcyZRU 

 

• „Co słychać?” – Ćwiczenia słuchowe.  

Dz. siada z zamkniętymi oczami na środku pokoju / kuchni ma za zadanie rozpoznać i nazywać 

dźwięki dochodzące z otoczenia i określa ich źródła.  

np. zamykanie drzwi, ustawianie naczyń na półkach, śpiew ptaków, odgłos wody lecącej z kranu. 

• ćwiczenia oddechowe  

Dz. otrzymuje papierowe kwiatki wycięte z gazety, które kładzie na otwartej dłoni. Dz. mocno 

dmucha w kwiatek, tak aby poleciał on jak najdalej. 

• Odgłosy wiosny – plik muzyczny – wysłuchanie utworu próby określenia jakie dźwięki słuchać i 

kto może je wydawać  

 

• Wysłuchanie piosenki „Wiosna w błękitnej sukience” –  plik YT 

https://youtu.be/bO5qbyBVHtA  

Rodzic włącza piosenkę i wspólnie z dzieckiem śpiewa ją (można przy okazji tańczyć ) 

1. Wiosna w błękitnej sukience 

bierze krokusy na ręce. 

Wykąpie je w rosie świeżej 

i w nowe płatki ubierze. 

 

                Ref: Wiosna buja w obłokach, 

                 wiosna płynie wysoko, 

                wiosna chodzi po drzewach, 

                wiosna piosenki śpiewa. 

 

https://youtu.be/n7OIPFcyZRU
https://youtu.be/bO5qbyBVHtA


2. Potem z rozwianym warkoczem 

niebem powoli gdzieś kroczy. 

Wysyła promyki słońca 

i wiersze pisze bez końca. 

 

                Ref: Wiosna buja w obłokach… 

 

3. Nocą się skrada z kotami, 

chodzi własnymi drogami. 

 A teraz śpi już na sośnie 

 i nie wie, że sosna rośnie. 

- oglądanie ilustracji wiosennych – zdjęcia poniżej  

• „Ptasie figle”- zabawa ruchowa.  

Dziecko naśladuje  ruchem zachowanie, sposób poruszania się ludzi i zwierząt zadaniem rodzica 

jest odgadnięcie kogo naśladuje dziecko. Po odgadnięciu następuje zmiana (w zabawie może 

brać udział większa liczba osób) 

 

• Relaksacja. 

Zabawa relaksacyjna – przy utworze „Poranek” Edvarda Griega, Dz. leży  na plecach, ma zamknięte 

oczy, słucha muzyki i opowieści R. . Dz. Próbuje wyobrazić sobie wiosenny ranek. Przykładowa 

opowieść R.:  

Wschodzi słonce, kwiaty budzi się ze snu, rozchylają płatki i kołyszą się delikatnie na wietrze.  

Budzą się ptaki, otwierają oczy, wyglądają z gniazd, wylatuję z nich i mocno trzepocze 

skrzydełkami, pięknie przy tym Śpiewając. Słonko świeci coraz mocniej, jest cieplej, wszystko budzi 

się do życia.   https://youtu.be/ECG26fw1i_c 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/ECG26fw1i_c


 

 

 

Przy karcie poszukiwaczy , można wspólnie omówić jakie już Dz. widziało oznaki wiosny. A gdy 

będzie ładna pogoda zabrać ją na spacer       i wspólnie pobawić się w tropicieli wiosny.  



 



 

 


