
Temat: Wiosna w ogrodzie.  

Kl. I- II – III a 

 

W ramach zajęć twórczych karty pracy: konewka (wydzieranka z kolorowej bibuły  

- kulki; kwitnące drzewo (np. z plasteliny - konar, z popcornu – kwiaty i kolorowego papieru  

- liście), wiosna za oknem (ramy okna z kolorowego papieru – wydzieranka, kwiaty  

z kolorowych kół, łodygi ze zwiniętej bibuły, trawa – frędzle z kolorowego papieru)  

oraz kolorowanka wiosenna do malowania np. farbami plakatowymi/kredkami. 

Prace można wykonać z dostępnych materiałów i w zależności od indywidualnych możliwości 

uczniów. Wyżej podane są propozycje wykonania. Miłej zabawy 

W ramach zajęć muzyczno – rytmicznych - zabawy z piosenką „Wiosna  

w ogródku”. Utwór dostępny np. na platformie YouTube w wykonaniu Fasolek. Słuchanie, 

wystukiwanie rytmu, wyklaskiwanie, ćwiczenia utrwalające.  

1. Grabie i łopaty zimą spały w szopie 

Wiadomo , że wtedy grządek nikt nie kopie. 

Nagle przyszła wiosna na dwór je wygnała, 

Kiedy pracowały, ona planowała. 

Ref: Tu i tam zieleń dam .Szaro-bure zniknie. 

Ani się obejrzysz jak wszystko rozkwitnie. 

W zielonym ogrodzie będą rosły drzewa, 

Kwiaty będą kwitnąć , ptaki będą śpiewać. 

2. Słońce grzać zaczęło z coraz większą mocą . 

Grabie i łopaty męczą się i pocą. 

Taczki i konewki także się zwijają 

Wszyscy pani wiośnie dzielnie pomagają. 

Ref: Tu i tam zieleń dam .Szaro-bure zniknie. 

Ani się obejrzysz jak wszystko rozkwitnie. 

W zielonym ogrodzie będą rosły drzewa, 

Kwiaty będą kwitnąć, ptaki będą śpiewać. (x2) 

Film edukacyjny o wiośnie z muzyką relaksacyjną: 

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

Polecam też filmy edukacyjne o wiośnie 

https://www.youtube.com/watch?v=Wjo_Q1OYTmY 

https://www.youtube.com/watch?v=MKqZXm2K8Qs 

 

W ramach zajęć sportowo – ruchowo – tanecznych – zabawy ruchowe z piosenką 

„Pszczółka Maja (taniec Mai); próby kołysania się w rytm muzyki, powtarzanie kroków  

w refrenie (obrót, rączki w górę, podskok). Utwór dostępny np. na platformie YouTube. 

https://www.youtube.com/watch?v=UG-WU0ZbgK8 

https://www.youtube.com/watch?v=VEbBXOwQtLw
https://www.youtube.com/watch?v=Wjo_Q1OYTmY
https://www.youtube.com/watch?v=MKqZXm2K8Qs
https://www.youtube.com/watch?v=UG-WU0ZbgK8


„Pszczółka Maja (taniec Mai)” 

Każda mała pszczółka na zabawę pędzi już 

Gucio też chce tańczyć a bez niego ani rusz 

I muzykę przez całą noc świerszcz Filip będzie grał 

Śpiewajmy, w nas zabawy moc to imprezowy szał 

Nadchodzi Maja 

śpiewem woła nas 

Tak szubidu i szubidej 

Zatańczyć razem czas 

A teraz obrót 

Szubidubidu 

I w górę ręce 

Szubidubidej 

I teraz podskok 

Szubidubidu 

Będziemy śpiewać aż nadejdzie nowy dzień 

Na parkiecie wszyscy są by razem tańczyć tak 

Teraz już ze wszystkich stron czekają na ten znak 

I uwaga to jest to już gwiazda z wami jest 

światła werble będzie show czekamy na ten gest 

Nadchodzi Maja 

śpiewem woła nas 

Tak szubidu i szubidej 

Zatańczyć razem czas 

A teraz obrót 

Szubidubidu 

I w górę ręce 

Szubidubidej 

I teraz podskok 

Szubidubidu 

Będziemy śpiewać aż… 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 


