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Temat zajęd: „ Maszeruje wiosna  ” 

 
 
1. Powitanie dzieci piosenką „Dzieo, dzieo dobry” ( zabawa dźwiękonaśladowcza) 
utwór nr 1 „Powitanka” słowa i muzyka Katarzyna Kulikowska 
 
Tekst piosenki z opisem ruchów: 
 
Dzieo, dzieo dobry,  (odwracamy się w prawo i w lewo i kiwamy głową) 
Dzieo, dzieo dobry, 
przywitajmy się !      (uderzamy dłoomi o uda) 
Zataoczymy, zaśpiewamy  (wykonujemy obrót wokół osi) 
fideralalala,  (młynek rączkami w powietrzu)  
hej ! (podskakujemy i wykrzykujemy głośno „hej!”) 
 
Dzieo, dzieo dobry,    ( odwracamy się w prawo i w lewo i kiwamy głową) 
Dzieo, dzieo dobry, 
Przywitajmy się ( uderzmy dłoomi o uda ) 
Zaklaszczemy, wytupiemy (klaszczemy i tupiemy) 
fideralalala,  (młynek rączkami w powietrzu)  
hej ! (podskakujemy i wykrzykujemy głośno „hej!”) 
 
2. Zabawy muzyczno- ruchowe 
 
2.1. „Stoi różyczka”- zabawa ludowa 
Przykładowy link: https://www.youtube.com/watch?v=9xJ3n6cX1sg 
 

 

Uczestnicy zabawy stoją w kole, a jedno z nich wchodzi do środka i odgrywa rolę „różyczki”. Pozostali 
kręcą się w kółko i śpiewają:  
 
Stoi Różyczka w czerwonym wieocu, 
My się kłaniamy jako książęciu. (wszyscy zatrzymują się i kłaniają różyczce) 
 
Ty, Różyczko, dobrze wiesz, 
dobrze wiesz, dobrze wiesz, 
Kogo kochasz, tego bierz, 
Tego bierz! (różyczka wybiera jednego z uczestników zabawy i zamienia się z nim rolami) 
 
2.2. „Mały ogrodnik” 
 “Walc kwiatów” Piotr Czajkowski 
Przykładowy link: https://www.youtube.com/watch?v=GC7PycSBILc 

 
Rodzic włącza utwór. Dziecko kuca i udaje „nasionko’. Rodzic jest „ogrodnikiem” i pielęgnuje 
„nasionko” aby urosło ( przytula je, podlewa, głaszcze itp.)W czasie pielęgnacji nasionko zaczyna 
kiełkowad i powoli staje się pięknym kwiatem (dziecko powoli się podnosi) 
 
 
  



3. „Maszeruje wiosna” K. Bożek-Gowik-  nauka refrenu i 1 zwrotki 
Przykładowy link: https://www.youtube.com/watch?v=DnH0l6NK6vI 

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 byd 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 ! 

 
4.  Pożegnanie dzieci piosenką „Do widzenia, pożegnajmy się...” ( zabawa dźwiękonaśladowcza) 
utwór nr 5 „Pożegnanka” słowa i muzyka Katarzyna Kulikowska 
Tekst piosenki z opisem ruchów: 
 
Do widzenia,  (odwracamy się w prawo i w lewo i kiwamy głową) 
Do widzenia, 
pożegnajmy się !   (uderzamy dłoomi o uda) 
Zataoczymy, zaśpiewamy  (wykonujemy obrót wokół osi) 
fideralalala,  (młynek rączkami w powietrzu)  
hej ! (podskakujemy i wykrzykujemy głośno „hej!”) 
 
Do widzenia,  (odwracamy się w prawo i w lewo i kiwamy głową) 
Do widzenia, 
Pożegnajmy się 
Zaklaszczemy, wytupiemy (klaszczemy i tupiemy) 
fideralalala,  (młynek rączkami w powietrzu)  
hej ! (podskakujemy i wykrzykujemy głośno „hej!”) 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=DnH0l6NK6vI


5. masażyk relaksacyjny „deszczyk” 
Wg. J. Stadnickiej 
 
Rodzic wykonuje dziecku masażyk. Dziecko kładzie się na brzuszku. 
 
Tutaj płynie rzeczka (rysowanie palcem fal od karku wzdłuż kręgosłupa) 
Idzie pani na szpileczkach ( punktowe dotykanie całych plecków palcem) 
Tu przebiegły konie (delikatne uderzanie piąstkami) 
Tutaj przeszły słonie (oklepywanie plecków) 
Tutaj idzie szczypaweczka (lekkie szczypanie plecków) 
Zaświeciły dwa słoneczka (rysowanie promieni palcami0 
Spadł malutki deszczyk (delikatne muskanie pleców opuszkami palców) 
Czy przeszedł cię dreszczyk? (lekkie uszczypnięcie karku) 
 
 
Utwory i zabawy zamieszczone w scenariuszu są własnością ich autorów. Wykorzystane w scenariuszu, zostały opracowane na potrzeby 
edukacyjne  i są przeznaczone wyłącznie do użytku dzieci i rodziców z przedszkola w ramach realizacji  zdalnego nauczania zgodnie z  
Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązao w okresie czasowego 
ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 


