
 

Propozycja zabaw z piosenką pt: „Zielona wiosna” 

 

I. Zabawa „W rytmie kroków i podskoków” dziecko porusza się zgodnie z usłyszaną muzyką. W 

trakcie nagrania dziecko najpierw maszeruje wysoko unosząc kolanka, następnie gdy muzyka 

zmieni rytm biegnie na paluszkach i na zakończenie podskakuje w miejscu z rączkami na 

bioderkach. 

https://soundcloud.com/user-956760406/7-nagranie-muzyki-do-marszu 

II. Osłuchanie z piosenką „Zielona wiosna” https://www.youtube.com/watch?v=VR50rxz_wGM 

 

 

1. Nad brzegiem rzeki żabki siedziały 

I cos do ucha sobie szeptały. 

Kum, kum, kum, kum, kum, kum, kum, kum, kum x2 

Kum, kum, kum, kum, kum, kum, kum, kum, 

 

2. Przyleciał bociek, usiadł na płocie 

I do drugiego boćka klekoce. 

Kle, kle, kle, kle, kle, kle, kle, kle, kle, x2 

Kle, kle, kle, kle, kle, kle, kle, kle  

 

3. Wszystko usłyszał mały wróbelek 

I przetłumaczył na ptasie trele. 

Ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, ćwir 

Ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, ćwir. 

Wiosna, wiosna, znów przyszła wiosna, 

Wiosna, wiosna jest już wśród nas. 

 

III. Rozmowa na podstawie piosenki: 

 Jak szeptały żaby? 

 Jak klekotał bociek? 

 Jakie odgłosy wydawał wróbelek? 

 Kto jest już wśród nas? 

 Jaka według Ciebie jest wiosna? 

 

IV. Swobodna improwizacja ruchowa do piosenki – dziecko porusza się w rytm melodii według 

własnego pomysłu. Do zabawy można wykorzystać chustki, wstążeczki, itp. 

 

 

 

 

https://soundcloud.com/user-956760406/7-nagranie-muzyki-do-marszu


 

 

V. Zabawa Powtórz rytm  

Rodzic układa przed sobą kartki w 6 kolorach w pewnej sekwencji, tan sam układ rozkłada 

przed dzieckiem, ale w odbiciu lustrzanym. Dziecko próbuje odtworzyć kolejność i sposób 

uderzania przez rodzica poszczególnych kartek. Proponuję Państwu zabawę, w dwóch wersjach 

do wyboru: https://www.facebook.com/watch/?v=1363217783881059 

 

https://www.youtube.com/watch?v=um0aM4rhcgg&list=PL_nS8XTplLS1aZq5Hj36JYD6QveAEC

E8n&index=28&t=28s 

 

 

VI. Zabawa muzyczno - ruchowa  Żaba i bocian 

Dziecko porusza się w rytm muzyki. Na przerwę w muzyce rodzic mówi: bocian – wtedy 

dziecko wyciąga przed siebie dłonie, naśladuje rękami poruszający się dziób bociana, chodzi 

wysoko unosząc kolana. Kiedy rodzic powie: żaba – dziecko podskakuje jak żabka i próbuje 

naśladować jej kumkanie. Oczywiście zamieniamy się rolami. 

 https://www.youtube.com/watch?v=i6jnXanLvuU 

VII. Na zakończenie proponujemy aktywność artystyczną. Oprócz kredek lub pisaków potrzebne 

będą nożyczki i trochę zielonej bibuły lub dowolnego papieru np. z wycinanek. Jeśli oczywiście 

nie mają Państwo niczego takiego w domu to trawę można narysować. 

 

https://www.facebook.com/watch/?v=1363217783881059
https://www.youtube.com/watch?v=um0aM4rhcgg&list=PL_nS8XTplLS1aZq5Hj36JYD6QveAECE8n&index=28&t=28s
https://www.youtube.com/watch?v=um0aM4rhcgg&list=PL_nS8XTplLS1aZq5Hj36JYD6QveAECE8n&index=28&t=28s
https://www.youtube.com/watch?v=i6jnXanLvuU


 


