
Witajcie Kochani ! Dzisiaj będziemy się bawić przy  muzyce. 

Będziecie teraz maszerować w miejscu i śpiewać piosenkę „Maszeruje wiosna” z podkładem 

muzycznym. 

Przy słowach refrenu: 

Maszeruje wiosna, a ptaki wokoło 

lecą i świergocą głośno i wesoło. 

Naśladujecie lot bociana 

Maszeruje wiosna , w ręku trzyma kwiat, 

gdy do góry wznosi, zielenieje świat. 

Maszerujecie  w miejscu z uniesioną wysoko ręką i machacie nią nad głową . 

https://youtu.be/yNLqW1kp9Pw 

Będziemy teraz wyklaskiwać rytm do marszu z równoczesnym wypowiadaniem  słów. 

- Bociany wracają, gniazda urządzają. 

- Żaby po łące skaczą, dziś bociana zobaczą. 

- Żaby i bociany mają wspólne plany. 

Zaśpiewamy teraz piosenkę „Zakochany bocian” 

https://youtu.be/9UjJ6Pd4ybM 

 Bocian się zakochał raz                                                                                                                                                      

w najpiękniejszej z wszystkich żab                                                                                                                                             

chodził za nią cały dzień                                                                                                                                                                        

i klekotał: kle, kle, kle                                                                                                                                                          

Żaba woła: rechu  rech                                                                                                                                                          

Nie wiadomo tak czy nie                                                                                                                                                        

Aż od plotek kipiał staw                                                                                                                                                          

Co za miłość ach ach ach!                                                                                                                                                      

 Niestety, niestety skończyło się to źle, bo żaba rechu, rechu, a bocian kle, kle, kle / bis                                                         

Choć dokoła milion żab                                                                                                                                                 

Bocian człapie człap człap człap                                                                                                                                          

W zimnym stawie cały dzień                                                                                                                                                 



biega, szuka żabki swej                                                                                                                                                     

Żaba woła: kum, kum ,kum                                                                                                                                             

Drogi boćku jestem tu                                                                                                                                                      

Bocian na to: kle, kle, kle                                                                                                                                                    

Która z was tą moją jest                                                                                                                                          

 Niestety, niestety skończyło się to źle, bo żaba rechu, rechu, a bocian kle, kle, kle / bis                                             

 Więc ucz się języków, bo może zdarzyć się                                                                                                                            

Że ktoś ci: I love you                                                                                                                                                                           

A ty ni be ni me! 

Spróbujcie zabawić się z rodzicami przy piosence. 

Podzielcie się rolami. 

- Jesteście bocianem, który zakochał się w żabce i będziecie odgrywać jego rolę przy muzyce 

(głosem i ruchami). 

- Rodzice będą żabką i zagrają jej rolę w piosence    (ruchami i głosem). 

(Można  zamienić się rolami) 

https://youtu.be/9UjJ6Pd4ybM 

Aby dobrze opanować swoje role trzeba zabawę powtórzyć. 

Teraz zabawcie się przy muzyce 

https://youtu.be/n7OIPFcyZRU 

ŻYCZĘ MIŁEJ ZABAWY! 

 

 

TEMAT 2: „ Papierowe  bociany” 

Posłuchajcie zagadki. 

Na czerwonych długich nogach po łące wędruje. 

Wśród zielonej trawy żabki wypatruje .   (bocian) 

Popatrzcie na zamieszczone poniżej zdjęcia bociana i opiszcie jego wygląd.  



 

 



 

 



Będziecie dzisiaj robić  bociana  z papieru. 

Przygotujcie  kartki: 1 białą ,1 czerwoną, 1 czarną ,1 niebieską . 

Na kartce białej i czarnej narysujcie koła i wytnijcie. 

 

 

 

Małe białe koła odrysujcie od pieniądza o nominale 5 zł.  

Drugie co do wielkości koło, odrysujcie od literatki. 

Dwa białe i dwa czarne koła , odrysujcie od naczynia szerszego niż szklanka. 

Największe koło odrysujcie od salaterki. 

Z czerwonej kartki wytnijcie dwa paski ( nogi bociana) i trójkąt (dziób bociana). 



Przygotowane koła złóżcie na połowę.  

Poniżej zamieszczam wzór jak należy pracę wykonać.  

 

 

POWODZENIA ! 


