
Propozycje zajęć z dziećmi w okresie 11-15.05. 

 

 

Temat kompleksowy: W krainie muzyki.  

 

 

 

 

 

1. „Co to? Kto to?” – rozwiązywanie zagadek wprowadzających w temat dnia.  

Może być dęty, może być i strunowy,  

ważne, aby był do gry gotowy.  

Piękne dźwięki nam wygrywa,  

z nim piękna muzyka jest możliwa. (instrument muzyczny)  

Jest to zespół niemały,  

mogą w nim być skrzypce, 

 a nawet organy.  

Gdy wszyscy razem zaczynają grać,  

to aż publiczność chce z foteli wstać. (orkiestra)  

Zna go każde w przedszkolu dziecko,  

zawsze stoi przed swoją orkiestrą  

i porusza drewnianą pałeczką. (dyrygent)  

Dyrygenta wszyscy się słuchają,  

tylko na nią patrzeć mają.  

Dzięki tej drewnianej pałeczce  

wszystko uda się w każdej pioseneczce. (batuta)  

 

2. Słuchanie opowiadania „W krainie muzyki”. 

 

Dawno, dawno temu, a może całkiem niedawno, daleko stąd, a może całkiem blisko w 

dużym domu, a może całkiem malutkim mieszkała dziewczynka  i chłopiec. 

Ona miała na imię Małgosia, a on Jaś. Dzieci mieszkały w zaczarowanej krainie – tak im 

przynajmniej się wydawało. 

W krainie tej wszędzie rozbrzmiewały dźwięki muzyki, po niebie tańczyły kolorowe nutki, 

a wszystkie domy były zamykane i otwierane przy pomocy wiolinowych kluczy. 



Dorośli w tej krainie całymi dniami grali na instrumentach i śpiewali, a dzieci całymi dniami 

słuchały muzyki i tańczyły. 

Wszyscy byli bardzo szczęśliwi. 

 

 Analiza opowiadania: 

Rodzic zadaje pytania dziecku: 

• Dlaczego wszystkim mieszkańcom wydawało się, że mieszkają w „zaczarowanej 

krainie”? 

• Jak możemy nazwać tą krainę? 

• Kto z was chciałby mieszkać w tej krainie i dlaczego? - swobodne wypowiedzi dzieci. 

 

”Smutne wydarzenie w krainie muzyki” – słuchanie dalszego ciągu opowiadania. 

 

Pewnego dnia zerwał się bardzo silny wiatr, który porwał wszystkie tańczące nutki. W ciągu 

kilku minut zrobiło się smutno i cicho. Żaden instrument nie zadźwięczał, nikt nie miał ochoty 

tańczyć ani śpiewać. Wszyscy chodzili pochmurni, źli i smutni. 

 

 

Próba wymyślenia szczęśliwego zakończenia opowiadania- swobodne wypowiedzi dziecka. 

 

A prawdziwy koniec opowiadania wyglądał tak: 

 

Małgosia i Jaś długo zastanawiali się, co zrobić, żeby muzyka wróciła 

do ich zaczarowanej krainy. Chodzili po okolicy szukając nutek, które 

pomogłyby, wydobyć piękne dźwięki z instrumentów. Nagle Jaś 

wpadł na pomysł, że  sami mogliby wymyśleć znaki, które pomogą im 

zagrać na instrumentach. 

Wyciągnął ołówek i narysował bardzo dziwne znaki. Małgosia długo 

sprzeczała się z Jasiem, że na tych znakach nikt się nie zna i, że znaki 

te nigdy nie zastąpią prawdziwych nutek. 

Kiedy w zaczarowanej krainie rozbrzmiewały dźwięki z instrumentów wróciły kolorowe nutki, 

które jak zawsze rozpoczęły swój taniec po niebie. 

 

 

 



3. „Jaki to instrument?” – rozmowa na temat instrumentów na podstawie doświadczeń 

dzieci. 

 

Rodzic mówi:  

Dzisiaj będziemy rozmawiać o instrumentach. Jakie instrumenty muzyczne znasz? Czy grałeś/ 

grałaś kiedyś na jakimś instrumencie? Jakim?  

Rodzic pokazuje „Kartę Pracy- instrumenty” na której znajduje się kilka instrumentów 

(fortepian, skrzypce, trąbka, flet, trójkąt). Dziecko wskazuje instrumenty, o których 

rozmawiali, podaje ich nazwy. Rodzic podaje nazwy pozostałych instrumentów, których 

dziecko nie wymieniło w czasie rozmowy.  

Na zakończenie rodzic czyta polecenia a dziecko wykonuje zadania z Karty Pracy.  

 

Nagranie potrzebne do wykonania Karty Pracy zostało zamieszczone pod nazwą: 

nagranie_instrumenty na stronie przedszkola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Karta pracy – instrumenty. 

✓ Posłuchaj brzmienia instrumentów i pokaż jak można na nich grać 

✓ Posłuchaj instrumentów jeszcze raz i otocz pętlą rysunek przedstawiający instrument 

który słyszałaś/słyszałeś jako pierwszy i jako ostatni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.  Zabawa relaksacyjna pt. „Spacer”. 

Spróbujmy pospacerować na siedząco. Pokażę wam jak się to robi, a wy mnie naśladujcie. 

 

Wyruszamy na drogę (uderzamy dłońmi płasko o uda, naśladując odgłosy chodzenia – 10s.) 

Teraz trochę pobiegniemy (szybciej uderzamy).  

Wyprzedza nas jeździec na koniu (wyklepujemy rytm galopującego konia). 

Przechodzimy przez most (bijemy pięściami w pierś). 

Na brzegu lasu widzimy sarenkę, skradamy się po cichutku, żeby jej nie spłoszyć (czubkami 

palców dotykamy ud). 

Zaczyna wiać wiatr, silniejszy huragan (wydmuchujemy powietrze, naśladując gwizd wiatru). 

Sarenka ucieka wielkimi skokami (uderzamy mocno dłońmi w uda). 

Wracamy powoli do domu, niektórzy są zmęczeni i wloką się na końcu, szurając nogami 

(dłonie udają wolne kroki). 

 

5. Nauka piosenki pt.: „Skaczące nutki” 
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=pP5LwJA1Gu0 

Do przedszkola wpadły nutki, 

wszystkie miały czarne butki, 

czarne szelki i czapeczki 

i skakały jak piłeczki. 

 

Ta wysoko, tamta nisko, 

ta z plecakiem, ta z walizką. 

Roztańczone nutki trzy: do, re, mi, nutki trzy. 

 

Poprosiły o mieszkanie 

w dużym, czarnym fortepianie, 

i biegały i skakały 

po klawiszach czarno-białych. 

 

Ta wysoko, tamta nisko, 

ta z plecakiem, ta z walizką. 

Roztańczone nutki trzy: do, re, mi, nutki trzy. 

 

Nawet na leżakowaniu, 

przeszkadzały dzieciom w spaniu 

i skakały po kocykach 

w czarnych szelkach i bucikach. 

 

Ta wysoko, tamta nisko, 

ta z plecakiem, ta z walizką. 

Roztańczone nutki trzy: do, re, mi, nutki trzy. 

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=pP5LwJA1Gu0


6. Zabawy plastyczne. Zrób to sam. Wykonanie instrumentów muzycznych z przedmiotów 

które masz w domu. 

➢ Banjo  

Potrzebne materiały: wieko od słoika, gumki recepturki, patyczek np. po lodach, klej. 

 

Na wieko naciągnij gumki, patyczek pokoloruj (zrób z niego np. gryf). Przyklej patyczek do 

wieka słoika i gotowe. 

Nasze banjo wygląda tak: 

 

 

 



A profesjonalne banjo wygląda tak : 

 

 

 

➢ Grzechotki 

Potrzebne materiały: kilka butelek plastikowych, groch, ryż, kamyki, mąka, guziki etc… 

W zależności od tego co masz w domu, do pierwszej butelki nasyp ryż, do drugiej mąkę, do 

kolejnej guziki, do następnej kamyki. I tak powstanie Twoja oryginalna grzechotka.  

Butelkę zakręć i sprawdź jaki dźwięk wydaje Twoja grzechotka.  

Grzechotki wyglądają tak: 

 



A profesjonalne grzechotki, marakasy wyglądają na przykład tak: 

 

 

 

7. Narysuj mi muzykę. 

Dzieci siedzą przy stolikach, przed sobą mają duży arkusz papieru (może też być kartka z 

bloku, ale im większy format tym lepiej). W rękach trzymają kredki (w obu dłoniach). Na 

początku tylko słuchają muzyki, po pewnym czasie zachęcamy dzieci do wykonywania 

ruchów rękami tak, by powstał jakiś obraz (oczywiście, nie ma być to obraz realistyczny, 

dzieci po prostu mają swobodnie poruszać dłońmi z kredkami lub całymi rękami). Na koniec 

oglądamy kolorowe dzieła dzieci.  

Poniżej znajduje się kilka linków do muzyki przy której dzieci mogą malować muzykę. Zmiana 

muzyki oznacza też nową kartkę papieru do rysowania. 

Jeśli macie Państwo takie możliwości to zachęcam aby dzieci to zadania wykonały farbami, 

najlepiej zadanie wykonać na podłodze (podłogę proponuję zabezpieczyć folią malarską 

przed rozpoczęciem zabawy), ale wtedy warto mieć bardzo duży arkusz papieru. Na talerzyk 

nakładamy kilka kolorów farb i pozwalamy dzieciom malować dłońmi, a odważni mogą 

pozwolić swoim dzieciom malować stopami.   

https://www.youtube.com/watch?v=xAqtMZmSHOI&list=RDxAqtMZmSHOI&start_radio=1&t=7 

https://www.youtube.com/watch?v=ASmtjlk33i4 

https://www.youtube.com/watch?v=1EwY6efZRPo 

https://www.youtube.com/watch?v=LKYPYj2XX80 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xAqtMZmSHOI&list=RDxAqtMZmSHOI&start_radio=1&t=7
https://www.youtube.com/watch?v=ASmtjlk33i4
https://www.youtube.com/watch?v=1EwY6efZRPo
https://www.youtube.com/watch?v=LKYPYj2XX80


8. Propozycje zabaw rytmicznych. 

 

• Rytmiczna rozgrzewka w podskokach  

https://www.youtube.com/watch?v=Zg7pCZOtMXo 

 

• Dźwięki wysokie i niskie w podskokach 

https://www.youtube.com/watch?v=4YFmTNqTfsU 

 

 

9. "Alfabet muzyczny" piosenka z filmu "Dźwięki muzyki" 

 

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

 

DO - jak śliczny domek z kart,  

RE - jak rechot w stawie żab, 

MI - jak migdał albo miś, 

FA - jesteście fajni dziś, 

SOL -jak solone paluszki, 

LA - jak lala do poduszki, 

SI - sikorek choćby sto  

i wracamy już do DO.  

c - jak cegła w domu twym,  

d - jak dekolt jednej z dam,  

e - jak ekran w każdym z kin,  

f - jak efektowny film,  

g - jak Giewont, góra w Tatrach,  

a - anatomiczny atlas,  

h - jak hamak pośród drzew  

i kończymy śpiew na c (wysokim) 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Zg7pCZOtMXo
https://www.youtube.com/watch?v=4YFmTNqTfsU
https://www.youtube.com/watch?v=acLiPWPrPiE


 

10. Zajęcia o emocjach – euforia, podekscytowanie związane z przeżywaniem muzyki.  

 Słuchanie wierszyka i rozmowa na jego temat  

Muzyka to coś wspaniałego Dominika Niemiec  

Dźwięki płyną bardzo leciutko  

niby frunące ptaszki na wietrze,  

ciekawi was, czego słucham?  

Właśnie przysłuchuję się orkiestrze.  

W tle brzmią grube trąby.  

Słychać skrzypce, dzwonki i flety.  

Mam na twarzy coraz większe wypieki.  

Teraz partię solową mają klarnety.  

Orkiestra gra coraz głośniej,  

czuję się podekscytowana.  

Dźwięków jest wokół mnie coraz więcej,  

chciałabym umieć tak grać sama.  

Bo świat nut jest zaczarowany,  

muzyka to coś wspaniałego.  

Może wzruszać, albo zachwycać,  

wzbudzić euforię w sercu każdego.  

 

Porozmawiaj z dziećmi na temat wiersza: 

Jak myślicie, gdzie była dziewczynka? Czego słuchała? Jakie instrumenty grały w orkiestrze? 

Jak czuła się dziewczynka, słuchając muzyki? Jakie emocje może wywoływać muzyka? 

 

 

11. Historyjka obrazkowa na podstawie wiersza Muzyka to coś wspaniałego. 

 

Poniżej zamieszczone zostały zdjęcia do ułożenia historyjki obrazkowej pasującej do treści 

wiersza. Pozwól dziecku opowiedzieć, co się po kolei wydarzyło. 

 

 

 



 

 

 

 

 



12. „Jak poradzę sobie z hałasem?” – rozmowa na temat tego, jak należy dbać o swoje uszy 

na podstawie doświadczeń dzieci, zabawy dydaktycznej i karty pracy.  

• „Co to za dźwięk?” – zabawa dydaktyczna.  

Dzieci siedzą z zamkniętymi oczami. Rodzic prezentuje różne odgłosy, zadaniem dzieci jest 

odgadnąć, co to za dźwięk: np. zatrzaskiwanie drzwi, stawianie kubka na stole, szeleszczenie 

pogiętą kartką papieru, gwizdanie na gwizdku, głośne tupanie, przewracanie stron w książce, 

przelewanie wody z kubka do kubka, przesypywanie klocków.  

Rodzic pyta: Które z tych odgłosów były przyjemne? Które były nieprzyjemne? Jak myślisz 

dlaczego? Dlaczego jedne dźwięki są dla nas przyjemne, a inne nie? Od czego to zależy?  

Rodzic mówi dzieciom o szkodliwości hałasu dla naszego zdrowia. 

• Wykonanie karty pracy – odszukiwanie przedmiotów wydających ciche dźwięki. 

Rodzic czyta polecenie. Dzieci wykonują zadanie. 

 

 



13. Wysłuchanie wiersza Juliana Tuwima „Ptasie radio” 

https://www.youtube.com/watch?v=sEN2qcFi1Zc 

 

14. Poniżej inne propozycje zrobienia instrumentów muzycznych: 

  

  

https://www.youtube.com/watch?v=sEN2qcFi1Zc


 

 

15. Propozycje kolorowanek do powyższego tematu znajdziecie na stronie: 

http://www.darmowe-kolorowanki.ugu.pl/category/instrumenty-muzyczne/ 

 

Przyjemnej zabawy       

http://www.darmowe-kolorowanki.ugu.pl/category/instrumenty-muzyczne/



