
                                      KWIECIEŃ – Temat: Wiosenny bal 

                                               Zajęcia muzyczne 

Cele 

• uwrażliwianie na rytm, budowę utworu oraz na zmiany tempa i wysokości dźwięku  

•  wyzwalanie twórczej aktywności ruchowej  

•  doskonalenie umiejętności wokalnych: prawidłowej wymowy i oddechu 

 

Przebieg zajęć 

 Wiosenny rock and roll – nauka piosenki i zabawa ruchowa przy piosence 

 

1. Kto lubi kolor zielony, 

Kto z wiosną w zielone gra 

Ten nigdy nie jest zmartwiony, 

Ten uśmiech wesoły ma. 

 

Ref: Wiosną można iść na spacer 

I nie zmarznie się na kość. 

Wiosną całkiem jest inaczej, 

Wiosna to jest miły gość. 

 

2. Kto lubi kwiaty i łąkę, 

Kto lubi słońce i wiatr, 

Kto chciałby spotkać biedronkę 

Niech idzie wraz ze mną w świat. 

 

Ref: Wiosną można iść na spacer 

I nie zmarznie się na kość. 

Wiosną całkiem jest inaczej, 

Wiosna to jest miły gość 

 

 

 



 

https://youtu.be/GZ5ppIBA2Hg 

 

. 

 

 

Gwar na łące – zabawa ortofoniczna.  

Rodzic podaje dziecku 6 zdjęć i ustala, jaki odgłos będzie wydawała za każdym razem kiedy 

wskaże dane zdjęcie: żaby (kum kum), świerszcze (cyk cyk), muchy (bzz bzz), bąki 

(buuubuuu), bociany (kle kle), ptaki (ćwir ćwir). Rodzic umieszcza ilustrację (zdjęcie) 

właściwego zwierzęcia, przed dzieckiem.. Następnie za pomocą czytelnych gestów wskazuje, 

które zwierzę ma naśladować wydając ustalony odgłos. Zabawę powtarzamy kilkakrotnie ze 

zmianą ról.  

Walc motyli – układ ruchowy z chusteczkami przy muzyce. 

Dziecko otrzymuje dwie chusteczki lub można zamienić chustki na kolorowe wstążki 

(ewentualnie paski krepiny). Dziecko stoi naprzeciwko rodzica i naśladuje jego ruchy. Część 

A (a) – 8 taktów –  rodzic i dziecko kołysze chustkami na boki, zaczynając w prawą stronę 

(8 razy). Kolejne 8 taktów– obracacie się wokół własnej osi na palcach z uniesionymi rękami.  

Część B (b)  – robicie 4 kroki do środka koła i 4 kroki do tyłu, a następnie powtarzacie ten 

schemat. Poruszając jednocześnie dwiema chustkami (jak skrzydłami motyla). 

Środki dydaktyczne: CD Utwory nr 29 „Walc”, chusteczki szyfonowe 

Walc w wykonaniu 

naszych przedszkolaków.mp3
     

https://youtu.be/GZ5ppIBA2Hg
../../Downloads/Walc%20w%20wykonaniu%20naszych%20przedszkolaków.mp3
https://www.youtube.com/embed/GZ5ppIBA2Hg?feature=oembed

