
ZABAWY I PIOSENKI WIOSENNE

1. „Dziś do lasu przyszła wiosna” Muzylek Moni

https://www.youtube.com/watch?v=0JZNY8JhF_w 

2. „Znów przyszła Wiosna” sł. Monika Kluza
https://www.youtube.com/watch?v=iN6YfhyeZhs Tekst piosenki 

3. „Wiosna kwiaty rozdaje” MAŁGORZATA OSTROWSKA
https://www.youtube.com/watch?v=U-wktWDlFCE

4.  „Wiosna” SKALDOWIE
           https://www.youtube.com/watch?v=EbYJaV6zFEc

5. „Wstążko leć” TĘCZOWA MUZYKA

https://www.youtube.com/watch?v=Sdt-tr3BJUg

6. „Wiosną urodziły się motyle” TĘCZOWA MUZYKA

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

Do piosenek 5 i 6  zachęcamy do zrobienia własnoręcznie 

„patyczka baletowego” lub wstążeczek do tańca
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TEKSTY PIOSENEK

Ad. 2  „Znów przyszła wiosna”
sł. Monika Kluza

https://www.youtube.com/watch?v=iN6YfhyeZh  s  

1. Co się dzieje, świat się śmieje
wstało ciepłe słońce,

na polanie w ciemnym lesie
słychać jakiś koncert.

Wszędzie w koło jest wesoło,
Miś i wilk śpiewają

bo z daleka przybył gość
wszyscy go witają.

Ref. Znów przyszła wiosna i skacze po drzewach
rozwija kwiaty i budzi nas

to mała wiosna z ptakami dziś śpiewa
tęczą maluje świat

2. Po cichutku, po kryjomu
przyszła do nas wiosna

na paluszkach, niczym wróżka
piękna i radosna

Zaprosiła do zabawy
Dzieci małe duże

biegną wszystkie na polanę
aby śpiewać w chórze

https://www.youtube.com/watch?v=iN6YfhyeZhs
https://www.youtube.com/watch?v=iN6YfhyeZh


Ad. 3 „Wiosna kwiaty rozdaje” 
MAŁGORZATA OSTROWSKA

https://www.youtube.com/watch?v=U-wktWDlFC  E  

Spójrz idzie wiosna, kwiaty rozdaje,
Więc otwórz okna, świat pachnie majem.

Słońce ogrzewa serca po zimie
Korzystaj z wiosny, bo szybko minie.

Tej właśnie wiosny coś się wydarzy
Będziesz szczęśliwy gdy umiesz marzyć.
Maj znaczy szczęście, maj znaczy miłość.

Coś się wydarzy, to czego nie było.

To idzie wiosna, wiosna szalona.
To idzie wiosna, to właśnie ona,
To idzie wiosna, wiosna szalona.

To idzie wiosna.

Czas już porzucić smutki, zwątpienia
To idzie wiosna, co wszystko zmienia.

Budzą się myśli śpiące w ukryciu.
Prawdziwa wiosna bywa raz w życiu,

Więc oddaj głowę myślom szalonym,
Pokłoń się swoim latom zielonym,

Biegnij, wołaj, sław jej imię
Korzystaj z wiosny, bo szybko minie.

To idzie wiosna, wiosna szalona.
To idzie wiosna, to właśnie ona,
To idzie wiosna, wiosna szalona.

To idzie wiosna.

To idzie wiosna, wiosna szalona.
To idzie wiosna, wiosna szalona.
To idzie wiosna, wiosna szalona.

https://www.youtube.com/watch?v=U-wktWDlFCE
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Ad. 4  „Wiosna” 
SKALDOWIE

https://www.youtube.com/watch?v=EbYJaV6zFEc

Wiosna - cieplejszy wieje wiatr, 
Wiosna - znów nam ubyło lat, 

Wiosna, wiosna w koło, rozkwitły bzy. 
Śpiewa skowronek nad nami, 

Drzewa strzeliły pąkami, 
Wszystko kwitnie w koło, i ja, i Ty. 

Ktoś na niebie owce wypasa, hej 
Popatrz zakwitł już Twój parasol, hej 
Nawet w bramie pan Walenty stróż, 
Puszcza wiosną pierwsze pędy już. 

Portret dziadzia rankiem wyszedł z ram, 
I na spacer poszedł sobie sam. 

Nie przeszkadza tytuł, wiek i płeć, 
By zieloną wiosnę w głowie mieć. 

Wiosna - cieplejszy... 
Ktoś na niebie... 

Portret dziadzia... 
Wiosna... wiosna... wiosna...

Ad. 5 „Wstążko leć”  

TĘCZOWA MUZYKA

            https://www.youtube.com/watch?v=Sdt-tr3BJU  g  
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Ad. 6 „Wiosną urodziły się motyle” 

TĘCZOWA MUZYKA

 ( możecie wykorzystać kolorowe wstążeczki na kółeczkach 

– opis w kolejnym pliku )

https://www.youtube.com/watch?v=eXTBJkvsWs  k  

„Wiosna, wiosna urodziły się motyle,
wiosna, wiosna tęczą wita nas,

wiosna, wiosna przyleciało ptaków tyle,
wiosna, wiosna to słoneczny czas”

Inna propozycja zabawy do piosenki jest następująca:
Na powtarzające słowa ,,wiosna, wiosna'' unosimy na zmianę prawą i lewą rękę, 

na 1 i 3 wers naśladujemy ruch zwierząt, w 2 wersie pokazujemy tęcze nad 
głowami, w wersie ostatnim energicznymi ruchami rysujemy promienie.

Życzymy wspaniałej zabawy!

https://www.youtube.com/watch?v=eXTBJkvsWsk
https://www.youtube.com/watch?v=eXTBJkvsWs

