
Wiosenne zabawy z piosenką „Maszeruje wiosna”

Piosenka: „Maszeruje wiosna”
https://www.youtube.com/watch?v=LFPthrmErcY&feature=emb_title 

Tekst piosenki:
 „Maszeruje wiosna”
Tam daleko, gdzie wysoka sosna,
maszeruje drogą mała Wiosna.
Ma spódniczkę mini, sznurowane butki
i jeden warkoczyk krótki.
Refren (x2):
Maszeruje Wiosna, a ptaki wokoło
lecą i świergocą głośno i wesoło.
Maszeruje Wiosna, w ręku trzyma kwiat,
gdy go w górę wznosi, zielenieje świat.

Nosi Wiosna dżinsową kurteczkę,
na ramieniu małą torebeczkę.
Chętnie żuje gumę i robi balony,
a z nich każdy jest zielony.

Refren (x2):
Maszeruje Wiosna, a ptaki wokoło
lecą i świergocą głośno i wesoło.
Maszeruje Wiosna, w ręku trzyma kwiat,
gdy go w górę wznosi, zielenieje świat.

Wiosno, Wiosno, nie zapomnij o nas,
każda trawka chce być już zielona.
Gdybyś zapomniała, inną drogą poszła,
zima by została mroźna.

Rozmowy na temat tekstu piosenki:
1. Kto maszerował w piosence? (wiosna)
2. Jaki strój miała wiosna? (rozmowy na temat stroju wiosennego- porównanie ze strojem 
zimowym)
3. Jakie oznaki wiosny pojawiają się w piosence? (kwiaty, ptaki, „zielenieje świat”)
4. Wymień pory roku rozpoczynając od wiosny. (wiosna, lato jesień, zima)
5. Ile jest pór roku? (4- przeliczanie na palcach do 4).

Zabawa ruchowa: „Szukanie wiosny”
Rodzic: Idę szukać wiosny. Idziecie ze mną? Dzieci: TAK!
•Przed nami jest łąka z pięknymi kwiatami. Musimy przez nią przejść. Wszyscy idą unosząc 
wysoko nogi.
•Teraz jest przed nami ogień. Musimy iść i dmuchać. Wszyscy idą dmuchając. •Teraz jest przed 
nami puszcza. Musimy wyrąbać przejście. Wszyscy idą i machają rękami. 
•Teraz przed nami wysoka góra. Musimy się wspinać. Wszyscy idą i wykonują ruchy jakby się 
wspinali.
•Teraz jest przed nami jezioro. Musimy je przepłynąć. Wszyscy wykonują ruchy jakby pływali.
•Teraz widzę przed nami dużą grotę. Musimy do niej zajrzeć. Zaglądamy i widzimy WIOSNĘ.



Zabawa plastyczna: „Namaluj wiosnę”- malowanie dowolną techniką (kredki/ farby/ pastele).

Dla chętnych rodziców i dzieci karty pracy do druku:

https://eduzabawy.com/karty_pracy/grafomotoryka/wiosna/
https://miastodzieci.pl/kolorowanki/k/wiosna/


