
Witajcie moi mili!  

Czy słyszeliście kiedyś wołanie wiosny? Jeśli nie, to być może usłyszycie je podczas dzisiejszych zajęć.  
Dziś chciałam zaproponować Wam zajęcia muzyczne i plastyczne.  

Co będzie Wam potrzebne: przedmioty, którymi możecie wybijać rytm – takie domowe „instrumenty”, a do 
pracy plastycznej kartka papieru, a reszta, to już Wasz pomysł. 

1. Posłuchajcie najpierw piosenki „Wołanie Wiosny” 

https://www.youtube.com/watch?v=FEO3PhEDwgs 

2. Odpowiedzcie na pytania: O jakiej porze roku jest ta piosenka? Po czym poznajemy, że nastaje 
wiosna? Gdzie przyleciały bociany? Co robiły? Jaki ptak śpiewał jak srebrzysty dzwonek? Jaki 
według Was jest nastrój piosenki, jej melodia (szybka, wolna, wesoła, smutna…) 

3. Odsłuchajcie ponownie piosenkę, tym razem wystukując na swoim „instrumencie” rytm. Jeśli macie 
taką możliwość, to zaproście do zabawy rodzeństwo, rodziców i pobawcie się w zabawę „Dyrygent” 
– tak jak bawimy się w przedszkolu. Każdy niech znajdzie swój „instrument”, albo Wy znajdźcie 
takie domowe „instrumenty” i wręczcie swoim bliskim. Jedna osoba zostaje dyrygentem. Dyrygent 
powinien mieć w swojej ręce… co takiego, pamiętacie jak nazywa się ten przedmiot i do czego 
służy? Powinien mieć batutę. Tak więc niech dyrygent weźmie batutę i dyryguje orkiestrą, czyli 
wskazuje batutą, który instrument i w którym momencie gra.  

4. Przypomnijcie, jak nazywa się część w piosence ( nie tylko tej), która co jakiś czas się powtarza – 
między zwrotkami? To refren. Powtórzcie kilka razy refren tej piosenki i odsłuchując ją po raz 
kolejny, spróbujcie włączyć się w śpiew. Oto tekst refrenu:  

Ref.: Zielona wiosenka nas woła, 
zielona panienka wesoła. 
W oczy świeci nam 
złotym słońcem 
i rozrzuca kwiaty pachnące. (2x) 
 

5. Słuchając piosenki, śpiewając jej refren na pewno wyobraziliście sobie wiosnę. Pora więc na 
wykonanie przez Was pracy plastycznej, czyli przedstawienia wiosny. Może to być praca wykonana 
dowolną techniką, z wykorzystaniem tego, co znajdziecie w domu. Może to być rysunek kredkami, 
obrazek malowany farbami, wydzieranka, wyklejanka, praca z użyciem plasteliny czy materiałów. 
Wykorzystajcie to, co Wam się podoba. Wykonane prace prześlijcie proszę na mój adres mailowy 
mt.tropie@gmail.com, do soboty włącznie. Powstanie z nich galeria obrazów, którą zamieszczę na 
naszej stronie. Obiecuję, że i ja wykonam pracę, którą się Wam pochwalę. Mam nadzieję, że 
dorówna ona Waszym pomysłom.  

PROŚBA DO RODZICÓW – zwracajcie Państwo uwagę na poprawne siedzenie dzieci podczas pracy ( i zabawy). Aby się nie 
bujały na krześle, nie siedziały na podgiętej, podłożonej pod siebie nodze, aby były dosunięte do stołu, nie garbiły się,  nie kładły 
się całym ciałem na stół, albo nie „wisiały” bokiem z krzesła. Bardzo często obserwuję w przedszkolu takie siedzenie dzieci. 
Dzieci są pilnowane, zaraz zwraca się im uwagę, ale przypominać trzeba bardzo często – dla ich zdrowia. 

 

Pani Marysia 
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