
Dzień dobry Drodzy Rodzice i kochane Misie! 

Dzisiaj zapraszamy Was na zajęcia umuzykalniające i plastyczne. Przygotowałyśmy kilka 
propozycji. 

Czwartek 16.04.2020 

Temat dnia: „Wiosna wokół nas” 

Cele: 

Dziecko: 

• uważnie słucha 
• rozwija umiejętności wokalne 
• doskonali poczucie rytmu 
• reaguje na przerwę w muzyce 
• wykonuje prawidłowo ćwiczenie emisyjne 
• bierze udział w zabawach ruchowych 
• rozwija wrażliwość estetyczną 
• poszerza doświadczenia plastyczne 
• ćwiczy umiejętności grafomotoryczne 

 
1. „Wiosenne zagadki” 

Pierwszą propozycją jest rozwiązanie przez dzieci niżej podanych zagadek. 

Lubimy ją wszyscy za ładną pogodę, co po długiej zimie ożywia przyrodę. (wiosna) 

Wiosną na drzewie rozwija się z pąka. Jesienią złoty po świecie się błąka. (liść) 

Jak ten kwiatek się nazywa, co słowo „pan” w nazwie ukrywa? (tulipan) 

Wietrzyk wiosnę niesie, ciepłe są już ranki. A za wioską w lesie zakwitły… . (sasanki) 

2. „Kle-kle boćku” 

Po odgadnięciu zagadek prosimy o przypomnienie i utrwalenie tekstu i melodii piosenki 
poznanej we wtorek. 

https://www.youtube.com/watch?v=MXOs1LGO1JM 
 

3. „Pachnąca wiosna” 

Zachęcamy również do wysłuchania i próby nauczenia się piosenki pt. „Pachnąca wiosna”, 
której tekst i link podajemy poniżej. 

„Pachnąca wiosna”  słowa: Anna Kwiecińska-Utkin    muzyka: Krzysztof Maciejowski 

Słońce coraz mocniej świeci, 

Rosną zboża, krzewy, kwiaty. 



Już się cieszą wszystkie dzieci 

z wiosny strojnej w jasne szaty, 

z wiosny strojnej w jasne szaty. 

     Wszystko cudnie nam rozkwita: 

     Tulipany i żonkile. 

     Już pierwiosnek fiołka wita. 

     Znowu deszcz popadał chwilę, 

     znowu deszcz popadał chwilę. 

Przyszła wiosna, piękna pani, 

co bukiety kwiatów niesie. 

Ogród cieszy nas ziołami. 

Witaj w sadzie, witaj w lesie, 

witaj w sadzie, witaj w lesie. 

https://www.youtube.com/watch?v=XiCKI15os1Y 

Po zapoznaniu się z piosenką prosimy rodziców o zadanie dzieciom kilku pytań dotyczących 
treści i formy piosenki. 

- W co jest ubrana pani wiosna? 

- Co niesie piękna pani? 

- Jakie rośliny zaczynają rosnąć wiosną? 

- Jakie kwiaty występują w piosence? 

- Jakie słowa powtarzają się w piosence? 

- W jakim nastroju jest piosenka? 

- Czy piosenka ma tempo szybkie, czy wolne? 

Następnie prosimy dzieci o zaśpiewanie piosenki. Mogą równocześnie w dowolny sposób 
ilustrować ruchem jej treść. 

4. „Wiosenny deszcz”- zabawa ruchowa 

Zapraszamy teraz do udziału w zabawie ruchowej. Rodzice wyklaskują rytm, a w tym czasie 
dzieci spacerują swobodnie w pomieszczeniu lub w ogrodzie. Na sygnał – jedno wyraźne 
klaśnięcie – dzieci chowają się przed wiosennym deszczem w umówione (lub oznaczone) 
miejsce.  

 



5. „Kolorowy motyl” – zabawa plastyczna 

Kolejną propozycją jest wykonanie pracy plastycznej. Będą potrzebne następujące materiały: 
obrazek konturowy motyla dostępny w podanym linku lub wykonany samodzielnie, farby, 
pędzel, woda, słomka do napojów. 

https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2018/04/Motyl-2.pdf 

Zadaniem dzieci jest nanieść pędzlem dużo kolorowych kropli farb na obrazek motyla,  
a następnie delikatnie je rozdmuchać za pomocą słomki do napojów. W ten sposób powstanie 
jedyny w swoim rodzaju abstrakcyjny obrazek motyla. Będzie bardzo ciekawy kolorystycznie. 
Pozostawcie go do całkowitego wyschnięcia, a potem podziwiajcie własne dzieło. 

6. „Pachnie wiosna” – ćwiczenie emisyjne 

Dzieci chodzą swobodnie, a na umówiony sygnał np. klaśnięcie w dłonie zatrzymują się, robią 
wdech nosem, zaś z wydechem wypowiadają słowa: „pachnie wiosna”. Prosimy powtórzyć 3x. 

7. „Motyl” – ćwiczenie grafomotoryczne 

https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2018/04/Motyl-1.pdf 

Po południu drogie dzieci możecie wykonać kartę pracy, na której również jest motyl. Należy 
narysować go łącząc przerywaną linię i kolorując tak, aby obydwa skrzydełka były jednakowe. 

 

Życzymy miłego dnia i dobrej zabawy! 

Serdecznie pozdrawiamy! 

Pani Beatka i Pani Justynka J 

                 

 


