
Zajęcia muzyczne: „Maszeruje wiosna” Dzieci wraz 

z rodzicami słuchają piosenki 
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 Maszeruje wiosna" K. Bożek-Gowik  

https://www.youtube.com/watch?v=yNLqW1kp9Pw   

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 a ptaki wokoło 

lecą i świergocą głośno i wesoło. 

Maszeruje wiosna w ręku trzyma kwiat, 

gdy go w górę wznosi zielenieje świat !   

   

3. Wiosno, wiosno nie zapomnij o nas 

każda trawka chce być już zielona. 

gdybyś zapomniała inną drogą poszła 

zima by została mroźna.   

   

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 !   

   

   

 

 



Omówienie treści utworu.   

- Co robiła wiosna?   

- Jak była ubrana?   

Określenie nastroju piosenki (smutna, wesoła)   

   

Zabawa naśladowcza- interpretacja ruchowa ( np. marsz, machanie rękoma 

na słowa ptaki)   

  zabawa z 

rodzicami.   

       

   

Rodzic opowiada o wiosennej pogodzie, pokazuje odpowiednie gesty, dzieci powtarzają 

w rytm muzyki: Wiosną czasami pada deszcz – unosimy ręce do góry i poruszając palcami 

opuszczamy powoli w dół. Wieje wiatr- uniesione w górę ręce poruszają się w prawo i w 

lewo. Zdarzają się burze, błyskawice –klaszczemy ,grzmoty – tupiemy. Po burzy na niebie 

pojawia się tęcza – wzniesione do góry ręce zataczają półkola.   

  

Miłej zabawy  
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WITAJCIE!  

1.Na początek posłuchajcie piosenki na 

youtube  Sklep z zabawkami/Urwisowo- 

piosenki dla dzieci.  

Powiedzcie  Rodzicowi o czym była ta 

piosenka, jakie słowa się powtarzały 

,spróbuj je zaśpiewać:  

Do sklepu z zabawkami mama zabrała mnie  

Biegam między półkami Mogę 

wybrać to co chcę.  

RODZICU! POROZMAWIAJ Z DZIECKIEM  

NA TEMAT PRAWIDŁOWEGO  

ZACHOWANIA SIĘ W SKLEPIE  

2.Wybierz ze swojej półki kilka ulubionych 

zabawek(5-6) i połóż na dywanie blisko 

siebie. Dobrze się przyjrzyj , zapamiętaj jakie 

zabawki leżą na dywanie.   

Teraz wyjdź z pokoju a w tym czasie 

Rodzic schowa 1 zabawkę .Zawoła cię 

słowami:  



„Zapraszam gościa do pokoju” –wtedy 

dopiero możesz wejść i odgadnąć jaka 

zabawka została schowana. Na 

zakończenie tej zabawy Rodzic 

przykrywa chustą lub kocem wszystkie 

zabawki na dywanie a zadaniem 

dziecka jest odgadnąć  nazwy zabawek 

schowanych pod chustą.  

ŻYCZĘ POWODZENIA!   

   


