
 

 

Drodzy Rodzice, przekazujemy Wam możliwość korzystania z płyty Bliżejprzedszkolna 

pięciolinia – utwory do tańca, śpiewania i zabawy na marzec, na której są piosenki o tematyce 

wiosennej. Planowałam słuchać piosenek podczas zajęć i bawić się przy nich w przedszkolu, 

ale ponieważ nie mam takiej możliwości, zachęcam do tego, aby dzieci słuchały piosenek  

i bawiły się przy nich w domu. Na płycie znajdują się piosenki edukacyjne, piosenki do tańca  

i zabaw muzyczno-ruchowych oraz piosenki do nauki języka angielskiego. 

Wystarczy wejść na stronę „Moja płytoteka”  

https://blizejprzedszkola.pl/moja-plytoteka, zalogować się*, wcisnąć przycisk DODAJ KOD  

i wpisać kod bpmarzec, który odblokuje dostęp do płyty. 

*Jeśli nie są Państwo załogowani na stronie www.blizejprzedszkola.pl, system automatycznie 

wygeneruje prośbę o dokonanie rejestracji. Proces trwa bardzo krótko, a rejestracja jest 

bezpłatna. Dostęp do płyty jest możliwy wyłącznie po zalogowaniu. 

W imieniu wydawnictwa zwracam się z prośbą o podzielenie się miłym słowem czy 

uwagami dotyczącymi nowej usługi, jaką jest Płytoteka, na której znajduje się dostęp do pełne 

wersje piosenek i zabaw. Kod bpmarzec ważny jest przez 50 dni od momentu aktywacji 

 

 

 

Z poważaniem         Miłej zabawy z piosenkami 

Zespół Bliżej przedszkola         życzy p.Asia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://blizejprzedszkola.pl/moja-plytoteka
https://link.freshmail.mx/c/6ndvceg7f1/xfw9lis3kc


 

 

 

 

 

Witajcie KRASNOLUDKI 

 

Zapraszamy Was do muzycznego rozpoczęcia nowego tygodnia. Jak już napisałam na pierwszej 

stronie zachęcam Waszych rodziców do ściągnięcia wiosennych piosnek z płyty Bliżejprzedszkolna 

pięciolinia – utwory do tańca, śpiewania i zabawy na marzec.  

   Jak już pobraliście piosenkę to zapraszamy Was do wspólnych zabaw. 

 

Zabawa 1 

Dziś pobawimy się z piosenka pt. „Wiosna ciepła i radosna” (sł. i muz. Miłosz Konarski).  

Proszę posłuchaj wraz z rodzicami uważnie piosenki a następnie spróbuj odpowiedzieć na pytania: 

• Jaka pora roku wystąpiła w piosence? 

• Jak wygląda wiosna? 

• Jakie ptaki wystąpiły w piosence? 

 

BRAWO!!! Świetnie Wam poszło. 

 

Zabawa 2  

Zapraszamy Was teraz do zabawy muzyczno-ruchowej z piosenką. Będziemy ruchem pokazywać tekst 

piosenki 

 

„Wiosna ciepła i radosna” (sł. i muz. Miłosz Konarski). 

 

Ref.  

Wiosna! Wiosna! 



Ciepła i radosna! 

Wiosna! Wiosna! 

Nie zmarzniemy już/x2  (dowolny taniec w parach lub indywidualnie w dużym kole) 

 

Zielenią się listki  

Wysoko na drzewach. (machamy uniesionymi  nad głową rękami – gałęzie poruszają się na wietrze) 

Między gałęziami 

Słowik pięknie śpiewa. (z paluszków robimy dziób ptaszka i udajemy śpiew ptaszków)  

 

Na łąkach i w sadach 

kwiatów są tysiące, (wyciągamy przed siebie ręce i rozpościerając je pokazujemy łąkę) 

bzyczą między nimi 

pszczoły pracujące. (robimy małe skrzydełka, poruszając jedynie dłońmi latamy na paluszkach ) 

  

Ref. Wiosna! Wiosna! (…)/x2 (dowolny taniec w parach lub indywidualnie w dużym kole) 

 

 

Z daleko bociany 

do Polski wracają, (wyciągamy w bok ręce, prezentujemy lot bociana) 

wysoko w swych gniazdach 

jaja już składają. (wspinamy się na palce, starając się wyciągnąć jak najwyżej, nad głowę 

wyprostowane ręce) 

 

Promienie słoneczka 

przeganiają cienie, (czterokrotnie otwieramy i zaciskamy piąstkę, najpierw prawej, potem lewej dłoni 

, jednocześnie unosząc rękę wysoko do góry) 

niedźwiedzia w jaskini 

czeka przebudzenie. (przeciągamy się i przecieramy udając, że dopiero się obudziliśmy0 

 

Ref. Wiosna! Wiosna! (…)/x2 (dowolny taniec w parach lub indywidualnie w dużym kole) 

 

 



Zabawa 3 

A teraz usiądźcie z rodzicami na dywanie. I spróbujcie wspólnie zaśpiewać dziś refren 

poznanej piosenki. BRAWO!!!  Świetnie Wam poszło ☺☺ 

Myślę, że w piątej już dacie radę zaśpiewać całą piosenkę. A potem jak się spotkamy w 

przedszkolu zaśpiewacie mi ją ☺ 

 

Zabawa 4 

Na koniec zabawy z piosenką zapraszamy do wykonania pracy plastycznej. Do jej wykonania 

będzie potrzebna wam czerwona lub pomarańczowa plastelina oraz czarna plastelina. Z plasteliny 

należy ulepić niewielkie kuleczki, którymi należy wykleić odpowiednie części bociana. Pamiętajcie, że 

kulkę należy dokładnie przykleić a następnie delikatnie paluszkiem ją rozcierać. 

• dziób i nogi boćka – wyklej czerwoną lub pomarańczową plasteliną 

• skrzydła boćka (jego końce) – wyklej czarną plasteliną 

 

 

 

 

opracowała: Joanna Kulawik, Ewelina Kuras 

 

 



 



A dla ciekawskich KRASNALI mamy jeszcze krótkie opowiadanie. Usiądźcie wygodnie i 

poproście mamę, tatę, siostrę lub brata aby Wam przeczytali i uważnie posłuchajcie. 

 Opowiadanie A. Widzowskiej “Powrót bociana”. 

 

Olek pojechał na kilka dni do babci i dziadka. Pogoda była piękna, a w powietrzu czuło 

się zapach nadchodzącej wiosny. Nadchodził czas powrotu ptaków, które odleciały do ciepłych 

krajów. – Widzisz, co jest na dachu stodoły u sąsiada? – zapytał dziadek. – Jakieś gałęzie. 

Dlaczego są tak wysoko? – zapytał chłopiec. – To jest gniazdo bociana. – Dziadku, tam nikogo 

nie ma. – Jego mieszkańcy na pewno są teraz na łące i szukają pożywienia. – Szkoda, że nie 

mamy wysokiej drabiny. Ja bym tam wszedł – powiedział chłopiec. – Mogłyby się nas 

wystraszyć i opuścić gniazdo. Nie wolno przeszkadzać ptakom. – Nie widać ani jednego 

bociana. Może zostały w Afryce? – Z pewnością wróciły. Wkrótce z jajek wyklują się małe 

bocianiątka. A może nawet już się wykluły. – I one też kiedyś odlecą? – Tak, kiedy trochę 

podrosną i nabiorą sił. – Ja bym tak nie umiał, chociaż już urosłem – stwierdził Olek. – Ja też 

nie – odparł ze śmiechem dziadek. – Brakuje nam skrzydeł. –  

I dziobów – dodał chłopiec. Po drodze dziadek opowiadał Olkowi o ptakach, które odlatują 

przed nastaniem zimy, i wymienił czajki, jerzyki, słowiki, szpaki, skowronki, żurawie, jaskółki 

i bociany. – Jerzyki? – zdziwił się chłopiec. – Przecież jeże nie latają! – Jerzyki to gatunek 

ptaków. Tylko nazwa jest podobna, choć inaczej się ją zapisuje. Nagle nad ich głowami 

przeleciał bocian, a potem drugi. Wylądowały prosto w gnieździe. – Miałeś rację, dziadku! – 

zachwycił się Olek. – Już są! Skąd wiedziałeś? – Wczoraj słyszałem ich klekotanie: kle, kle, 

kle. – Kle, kle, kle! – powtórzył Olek. Po powrocie do domu babcia poczęstowała ich pyszną 

szarlotką, a kiedy usłyszała historię o bocianach, od razu znalazła kolorową książkę i 

przeczytała Olkowi wierszyk: Kle, kle Klekotaniem zbudził bociek całe gniazdo swoich 

pociech. Kle, kle dzwoni w ptasich główkach niczym głośna ciężarówka! – Znowu tatko tak 

klekoce, że zarywa boćkom noce? Czemu tatuś nasz kochany taki dziś rozklekotany? Bocian 

skrzydłem dziób zasłania, sen miał nie do wytrzymania! – Ach, obudźcie mnie już, błagam, bo 

was chciała połknąć żaba! 


