
Witaj, wiosno! 
  
  

Zadanie 1. Piosenka  „ Maszeruje wiosna….” (www.youtube.com/watch?v=eVX4Nk7D1Xc) 

"Maszeruje wiosna" K. Bożek-Gowik 

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 być 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! 

 
 
Zadanie 2: „Kwiaty” – opowieść ruchowa.  
 
Dzieci, słuchając opowiadania, powoli wstają (od leżenia do stania na palcach). Wyobraź 
sobie, że jesteś bardzo malutkim nasionkiem (dzieci – skulone – leżą na podłodze). Czujesz, że 
robi się coraz cieplej (poruszają się), czujesz, jak pada na ciebie ciepły wiosenny deszczyk 
(dzieci – nadal zwinięte w kłębek – kucają). Czujesz, jak wyrasta z ciebie kiełek (dzieci powoli 
prostują palec wskazujący i unoszą go nad głowę). Bardzo lubisz, jak grzeją cię ciepłe 
promienie słoneczne. Do wzrostu jest ci też potrzebna woda, dlatego cieszysz się na każdą 
kroplę deszczu. Jesteś już tak wysoki, że swoimi płatkami próbujesz dosięgnąć słońca (dzieci 
stoją na palcach z wyciągniętymi do góry rękoma i poruszają palcami). Ach, jaka piękna 
wiosna!  
 
 
 
 



Zadanie 3: „Kolorowe pląsy”– improwizacje taneczne do utworu Piotra Czajkowskiego Walc 
kwiatów lub Moment musical Franza Schuberta.  
 
Dziecko wybiera sobie kolorowe paski krepiny lub kolorowe chusteczki. Przygotowuje po 
dwa zestawy – po jednym do każdej ręki. Tańczy swobodnie, wymachując różnobarwnymi 
paskami, chusteczkami. 
 
Zadanie 4: „Barwne obrazy”– eksperyment.  
 
Dziecko wycina kwiaty z bibuły (lub białych serwetek) i rysuje na nich ciemnym flamastrem 
środek i odchodzące od niego linie ku płatkom. Rodzić przygotowuje miskę z wodą.  
Problem do rozwiązania:, Co się stanie, gdy włożymy nasze kwiatki do miski z wodą? Dziecko 
podaje hipotezy. Przeprowadzenie eksperymentu: Dziecko wkłada do miski kwiaty wykonane 
z bibuły. Obserwuje rozdzielanie się kolorów. Wnioski: Woda, rozdzielanie się po bibule, 
powoduje rozdzielanie się kolorów. Wyjaśnienie: Barwnik flamastra składa się z wielu 
pigmentów, możemy, więc zaobserwować pasma o różnych barwach. To zjawisko nazywamy 
chromatografią.  
  
 Zadanie 5: „Tworzymy kwiaty” – malowanie na folii plastikowej, lub koszulce do 
dokumentów. 
 
Dziecko maluje farbami kwiaty na folii plastikowej. W czasie malowania słucha utworu Piotra 
Czajkowskiego się Walc kwiatów (z internetu) lub innego dowolnego utworu 
instrumentalnego. Gdy praca wyschnie można ją przykleić do szyby okiennej.  
  

 

 

 

 

 

 


