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Zajęcia Rozwijające Kreatywność Muzyczne 

Temat: Nauka piosenki ,,Bociek” 

- nauka słów piosenki ,,Bociek” 

- improwizacja ruchowa piosenki 

Moi drodzy najpierw coś niecoś na temat bocianów 

Aby Wam przybliżyć obraz bociana i ciekawostki na temat życia bocianów 

obejrzyjcie film, pt. ,,Wywiad z Bocianem” podaje link 

https://www.youtube.com/watch?v=PMUUm7Xx-Fw&t=162s  

Teraz nauczymy się piosenki o tych pięknych ptakach 

piosenka pt ,,Bociek” 

https://www.youtube.com/watch?v=MXOs1LGO1JM  

Powracające z dalekich krajów bociany to symbol, że 

wiosna zadomowiła się u nas na dobre. 

Przywitajmy bociany słowami tej wesołej piosenki. 

Kle, kle boćku, kle, kle. 
Witaj nam bocianie. 
Łąka ci szykuje, 
łąka ci szykuje 
żabki na śniadanie. (bis) 

Kle, kle boćku kle, kle. 
Usiądź na stodole. 
Chłopcy ci zrobili, chłopcy ci zrobili 
gniazdo w starym kole. (bis) 

Kle, kle boćku kle, kle. 
Witamy cię radzi. 
Gdy zza morza wracasz, gdy zza morza wracasz 
wiosnę nam prowadzisz. (bis) 

https://www.youtube.com/watch?v=PMUUm7Xx-Fw&t=162s
https://www.youtube.com/watch?v=MXOs1LGO1JM


Waszym zadaniem do słów refrenu jest naśladowanie swoimi rękoma 

klekotu bociana (ręce wyprostowane i klaszczemy w ręce podczas słów kle, 

kle, boćku kle kle…) 

Miłej zabawy 

 

 

 

 

 

 

Temat lekcji: Wielkanocny poranek – rozwijanie umiejętności wokalnych. 

- nauka piosenki ,,Wielkanocny poranek” 

- rozwijanie umiejętności wokalnych 

- interpretacja ruchowo-instrumentalna 

 

Posłuchajcie piosenki o Wielkanocy 

https://www.youtube.com/watch?v=gNiwf-SaRUI  

https://www.youtube.com/watch?v=gNiwf-SaRUI


Są takie święta raz do roku, 
co budzą życie, budzą czas. 
Wszystko rozkwita w słońca blasku 
i wielka miłość rośnie w nas. 
Miłość do ludzi, do przyrody 
w zielone każdy z wiosną gra. 
Już zima poszła spać za morza 
a w naszych sercach radość trwa. 
 
Ref. Kolorowe pisanki przez dzieci malowane, 
pierwsze bazie, pierwiosnki, bratki wiosna nam śle. 
Białe z cukru baranki jak zaczarowane, 
małe, żółte kurczątka, zniknął cały już śnieg. 
W piecu rosną sękacze, baby wielkanocne 
I mazurek „filutek”, spójrzcie tam pierwszy liść. 
Według starej recepty babcia barszcz ugotuje, 
przyjdzie cała rodzina na te święta już dziś. 
 
Czas ciepłe kurtki w szafie schować 
i w naftaliny ukryć świat. 
W szufladzie zaśnie czapka zimowa, 
narty i sanki pójdą spać. 
Bocian powrócił na swe gniazdo, 
już leśnych kwiatów czujesz woń. 
A słońce świeci mocno, jasno 
i żabi rechot słychać z łąk. 
 
Ref. Kolorowe pisanki przez dzieci malowane  

 

Podczas słuchania piosenki wielkanocnej wykonajcie rysunek świąteczny 

 

 

 

Temat lekcji: Wielkanocny Poranek – rozwijanie umiejętności wokalnych 

 

- nauka piosenki ,,Zając” 

- rozwijanie umiejętności wokalnych 

- interpretacja ruchowo-instrumentalna 



 

Posłuchajmy piosenki o Zajączku 

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

słuchając próbujcie wykonywać polecenia w piosence, oraz naśladować ruchy 

Życzę miłej i dobrej zabawy podczas słuchania piosenek i zabaw przy muzyce 

Radosnych, Rodzinnych i świątecznych Świąt 

Anna Goleń 

 

 

  

 

 

  

 

 

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

