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Temat zajęd: „Już wiosenne słonko świeci cz. 2” 

 
1. Powitanie dzieci piosenką „Przywitajmy się...” ( zabawa dźwiękonaśladowcza) 
utwór nr 1 „Przywitanka” słowa i muzyka: Katarzyna Kulikowska 
 
Tekst piosenki z opisem ruchów: 
 
Rodzic: Przywitajmy się jak pieski, 
Dziecko: hau, hau, hau.  
Rodzic: Przywitajmy się jak kotki, 
Dziecko: miau, miau, miau. 
Rodzic: Przywitajmy się jak kozy, 
Dziecko:  me, me, me 
Rodzic: Ja witam Ciebie,  
Dziecko: Ty witasz mnie. 
 
2. Ćwiczenia przygotowujące aparat głosowy do śpiewu 
 
2.1. Ćwiczenie aparatu artykulacyjnego „Balonik” 
Dziecko jest balonikiem. Nabiera w policzki dużo powietrza, a następnie powoli je wypuszcza 
wypowiadając głoskę sss... 
 
2.2. Ćwiczenie oddechowe „Piórko” 
utwór nr 2 „dwiczenia oddechowe” autor: nieznany 
 
Rodzic daje dziecku mały kawałek papieru, symbolizujący piórko.  W trakcie muzyki dziecko puszcza 
piórko i dmucha na nie tak, żeby nie spadło na ziemię. 
 
 
3. Zabawy z piosenką „Wiosenny walczyk”  
utwór nr  3 „wiosenny walczyk” słowa i muzyka Renata Szczypior 
 

3.1 Ćwiczenia rytmiczne przy piosence 
Rodzic prosi, aby podczas słuchania piosenki dziecko zagrało jej rytm na dowolnym instrumencie (np 
dwie łyżki, kredki, pudełko). 
 
3.2. Śpiewanie piosenki sylabami 
Rodzic prosi dziecko, aby podczas piosenki śpiewało melodię sylabami zamiast słów (np. lalala..., 
lololo...,tatata..., blebleble... itp.  
 
3.3. Śpiewanie piosenki z tekstem 
Dziecko śpiewa  refren piosenki (tu dla zabawy możemy zmieniad sylaby). Następnie uczymy dziecko 
dwóch pierwszych zwrotek piosenki. Dziecko powtarza za nami tekst, a następnie próbuje zaśpiewad 
go z muzyką. Podczas nauki tekstu możemy ruchem naśladowad słowa piosenki. To ułatwi dziecku 
zapamiętanie tekstu. 
 
 



Tekst piosenki: 
 

Już mocno grzeje wiosenne słooce 
Z lasu na łąkę wyszły zające 
 
ref. La, la, la, la, la, la, la, la, la /x2 
 
Piękne motyle taoczą walczyka 
Pszczółka do pary prosi świerszczyka 
 
ref. La, la, la, la, la, la, la, la, la /x2 
 
Żabka na żabkę wesoło zerka 
Chodź droga żabko pobaw się w berka 
 
ref. La, la, la, la, la, la, la, la, la /x2 
 
A biedroneczki całe w kropeczki 
Taoczą walczyka nad brzegiem rzeczki 
 
ref. La, la, la, la, la, la, la, la, la /x2 
 
 
4. Pożegnanie dzieci piosenką „Pożegnajmy się...” ( zabawa dźwiękonaśladowcza) 
utwór nr 4 „Pożegnanka” słowa i muzyka Katarzyna Kulikowska 
 
Tekst piosenki z opisem ruchów: 
 
Rodzic: Pożegnajmy się jak pieski, 
Dziecko: hau, hau, hau.  
Rodzic: Pożegnajmy się jak kotki, 
Dziecko: miau, miau, miau. 
Rodzic: Pożegnajmy się jak kozy, 
Dziecko:  me, me, me 
Rodzic: Ja żegnam Ciebie,  
Dziecko: Ty żegnasz mnie. 
 
5. Relaks przy muzyce 
Utwór nr 5 „muzyka relaksacyjna” Les Choristes 
 
Dziecko kładzie się w wygodnym miejscu. Rodzic gładzi je piórkiem z papieru. Następnie mogą 
zamienid się rolami.  
 


