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Wesołe zabawy z muzyką poważną. 

 

Opowieść ruchowa „Wiosna na łące” połączona z ćwiczeniami artykulacyjnymi 
Dzieci ilustrują ruchem i głosem opowiadanie na tle muzyki A.Vivaldiego „Wiosna”:  

https://www.youtube.com/watch?v=0I5PlKK9bIM 

…Pewnego dnia wczesnym rankiem przedszkolaki wybrały się na spacer na łąkę. Słońce 

powoli wstawało i ogrzewało budzące się rośliny i zwierzęta. Wkoło panowała cisza, dlatego 

dzieci poruszały się na paluszkach – łąka powoli budziła się do życia. Najpierw dzieci 

usłyszały bzykanie pracowitych pszczółek /bzz..bzz..bzz../, które przelatywały z kwiatka na 

kwiatek i zbierały słodki nektar. Po łące spacerowały również mrówki. Było ich bardzo dużo, 

ale chodziły tak ostrożnie (dzieci chodzą na paluszkach), że się wzajemnie nie potrącały. Na 

zielonych listkach trawy siedziały świerszcze i poruszały łapkami strząsając z nich krople 

porannej rosy, cykały cichutko: /cyk, cyk, cyk/. Dzieci wąchały pachnące kwiatki i dmuchały 

na dmuchawce, których nasiona unosiły się w powietrzu, wirując w kółeczko. Wtem usłyszały 

kumkanie –/ kum, kum, kum/ – to żabki nawoływały się na poranny spacer, skakały wysoko 

obserwując, czy nie zbliża się jakieś niebezpieczeństwo. Nagle niespodziewanie pojawił się 

bocian krocząc dostojnie i wysoko unosząc nogi. Zatrzymał się, stanął na jednej nodze i 

zaczął nawoływać:/ kle, kle, kle/. Przestraszone żabki pochowały się w trawie. Przyglądał się 

temu wróbelek, który fruwał nad łąką w poszukiwaniu pożywienia dla swoich dzieci. 

Trzepotał swoimi skrzydełkami i cicho ćwierkał:/ ćwir, ćwir, ćwir/. Bocianowi znudziło się 

szukanie żabek, rozwinął więc swoje długie skrzydła i odleciał z łąki. Dzieci już miały wracać 

do przedszkola, gdy zauważyły ogromnego psa. Pies głośno szczekał /hau,hau/. Przestraszone 

dzieci wiedziały, że nie mogą uciekać dlatego przyjęły pozycję bezpieczną dla nich /żółwia/. 

Pies zatrzymał się i po chwili odszedł do wołającego go chłopca, który był jego przyjacielem. 

Dzieci wiedząc, że są bezpieczne zaczęły tańczyć wśród kwiatów…. 

Zabawa muzyczna „Drygent” – dzieci wykonują partyturę do utworu(link poniżej) 

„Trisch- Trasch Polka” J. Straussa  

https://www.youtube.com/watch?v=takeOe4TCV4  

Dodatkowo zachęcamy do wspólnej zabawy z rodzicami i ułożenia własnej historii o wiośnie, 

kwiatach i zwierzętach do wybranego przez dzieci utworu na kanale BabyPlay- muzyka 

klasyczna dla dzieci A. Vivaldi(link poniżej).  

https://www.youtube.com/playlist?list=PLjSuyMSxxASgn_jvzQiX3UHCdstrm7tWu 
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