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Temat tygodnia: Wiosenne przebudzenia 

Temat dnia: Oznaki wiosny 

Zad. 1. Wierszyk „Gomnastyka” ilustrowany ruchem – powtarzamy 3 razy 

Gimnastyka to podstawa, - 4 pajacyki 

Sport to bardzo ważna sprawa, - 4 przysiady 

Ręce w górę w przód i w bok, - ręce w górę, do przodu i w bok (pokazujemy z dzieckiem kierunki) 

skłon do przodu i w górę skok. – skłon i wyskok w górę 

zad. 2. Poznajemy piosenkę pt. „maszeruje wiosna” 

Usiądźcie wygodnie i posłuchajcie piosenki pt. „Maszeruje wiosna” 

              Piosenka dostępna pod linkiem: https://www.youtube.com/watch?v=LFPthrmErcY 

 

Tekst piosenki "Maszeruje wiosna" autor: K. Bożek-Gowik 

1. Tam daleko gdzie wysoka sosna 
maszeruje drogą mała wiosna. 
Ma spódniczkę mini, sznurowane butki 
i jeden warkoczyk krótki. 
 
Ref. Maszeruje wiosna a ptaki wokoło 
lecą i świergocą głośno i wesoło.  
Maszeruje wiosna w ręku trzyma kwiat, 
gdy go w górę wznosi zielenieje świat! 
 
2. Nosi wiosna dżinsową kurteczkę, na ramieniu 
małą torebeczkę. Chętnie żuje gumę i robi 
balony a z nich każdy jest zielony. 
 
Ref. Maszeruje wiosna … 
 
3. Wiosno, wiosno nie zapomnij o nas 
każda trawka chce byd już zielona. 
gdybyś zapomniała inną drogą poszła 
zima by została mroźna. 
 
Ref. Maszeruje wiosna … 

Pytania do piosenki: O czym była piosenka? Jak wygląda pani Wiosna w piosence? 

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


Spróbujcie razem nauczyd się refrenu – najpierw go posłuchajcie, później powtarzajcie słowa 

kilkukrotnie normalnym głosem, szeptem i głośno. Możecie pomagad sobie w zapamiętaniu 

umawiając się na pokazywanie ruchów do słów piosenki np.  – w ten sposób szybciej je zapamiętacie. 

Kiedy już znacie refren spróbujcie zaśpiewad go razem z muzyką. 

Zad.3. Praca plastyczna – kwiaty z łusek cebuli 

Materiały: biała kartka w formacie a4, łuski z cebuli, klej, zielony mazak lub kredka.  

Wykonanie: ułóżcie kartkę pionowo i zielonym kolorem narysujcie na niej kilka łodyżek z liśdmi. Mogą 

mied dowolne kształty. Teraz czas na płatki kwiatów – przyklejcie je z łusek cebuli. Możecie podzielid 

je na mniejsze części lub przyklejad je w całości. Jak podobają Wam się takie kwiaty? Jaki mają kolor 

płatków? Zobaczcie jakie kwiaty udało mi się zrobid: 

 

 

 

 – zobacz na górę pierwszej strony. Jaki kwiat znajduje się w ramce? Jakie ma kolory? 

 


