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1. .Zabawy muzyczno-ruchowe z wykorzystaniem piosenki pt. „Wstawaj to już 

wiosna” z repertuaru Majki Jeżowskiej. 

 

Odtwórz piosenkę, a następnie dziecko :  

- śpiewa piosenkę indywidualnie/ z rodzicem, 

 - rytmizuje słowa piosenki wg własne inwencji twórczej,  

- odtwarza rytm za pomocą dłoni, 

 - reaguje na przerwę w muzyce w ustalony przez rodzica i dziecko sposób. 

 

Link do utworu:  https://www.youtube.com/watch?v=2wgSEPqkPAI 

 

Tekst utworu: 

Wiosna (wiosna), hejże ho! 

 

Wiosna się budzi, zima zasypia 

Bo w domu czterech pór roku 

Jedno jest łóżko, jedna poduszka 

I jeden kubek do soku 

 

Gdy wiosna rześka zerwie się z łóżka 

I słońce wplecie we włosy 

Zima swą głowę wtuli w poduszkę 

I zamknie zmęczone oczy 

 

Aaa... Wiosna (hej, hej), hejże ho! 

Zielonym skrzydłem da ci w nos 

Wiosna (hej, hej), hejże ho! 

Zapuka w serce: Czy jest tam ktoś? 

 

Obudzi kotki na gałązkach 

Krokusy na tatrzańskich łąkach 

https://www.youtube.com/watch?v=2wgSEPqkPAI


Sasanka mała gdzieś spod Krosna 

Usłyszy: Wstawaj, wstawaj, to już... 

 

Wiosna (wiosna), hejże ho! 

Wstawaj, wstawaj, to już wiosna! 

Wiosna (wiosna), hejże ho! 

Wstawaj, wstawaj, to już wiosna! 

 

A zima będzie sobie już spała 

Choć wokół będzie wiosennie 

Bo z tego słowa zrozumie ona 

Jedynie - senny, sennie 

 

A wiosna w sercach ogień rozpali 

I skończy misję skrzydlatą 

I wtedy do nas z długiej podróży 

Powróci stęsknione lato 

 

Aaa... Wiosna (hej, hej), hejże ho! 

Zielonym skrzydłem da ci w nos 

Wiosna (hej, hej), hejże ho! 

Zapuka w serce: Czy jest tam ktoś? 

 

Obudzi kotki na gałązkach 

Krokusy na tatrzańskich łąkach 

Sasanka mała gdzieś spod Krosna 

Usłyszy: Wstawaj, wstawaj, wstawaj! 

 

A wiosna (wiosna), hejże ho! (hej, hej) 

Zielonym skrzydłem da ci w nos 

Wiosna (wiosna), hejże ho! 

Zapuka w serce: Czy jest tam ktoś? 

 

Wiosna (wiosna), hejże ho! 

Wstawaj, wstawaj, to już wiosna! 

Wiosna (wiosna), hejże ho! 

Wstawaj, wstawaj, to już wiosna! 

 

Wiosna (wiosna), hejże ho! 

 



2.  "Kogut" - malowanie plastikowym widelcem. 

 

Do wykonanie pracy plastycznej potrzebujemy: 

 

- farb plakatowych 

- plastikowych widelców 

- kartki najlepiej z bloku technicznego 

- trochę wody 

-  pojemniczek, w którym rozmieszamy farbkę z wodą 

Poniżej przedstawiam jak powinna wyglądać praca. Umieszczam również wzór 

przykładowego koguta 
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