
WITAM DZIECIACZKI – GRUPA II PANI MAŁGOSI 

PRZESYŁAM DLA WAS W RAMACH ZABAWY / NAUKI ZAGODNIENIA NA KOLEJNY TYDZIEŃ, KTÓRE 

MOŻEMY WYKONYWAĆ W DOMKU. TYM RAZEM TO ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z MUZYKĄ. 

PRACE WYKONANE SKŁADAMY W TECZKACH. MOŻEMY ZROBIĆ ZDJĘCIE, KIEDY TWORZYMY RÓŻNE 

ARCYDZIEŁA I WYSYŁAĆ PANI SMS LUB WHATSAPPEM, MOŻNA DZWONIĆ - 602482621.  

GORĄCO POZDRAWIAM I CZEKAM… 

DZIECI PIĘCIOLETNIE WYKONUJĄ KARTY PRACY – KSIĄŻKA NR 4.    

                                                         

PAMIETAJMY, ŻE RUCH I ĆWICZENIA FIZYCZNE WZMACNIAJĄ NASZĄ ODPORNOŚĆ ORGANIZMU,  

WIĘC ZACHĘCAM DO SAMODZIELNYCH ĆWICZEŃ W DOMKU LUB OGRODZIE. 

 

Ćwiczenia gimnastyczne z dzieckiem nr 34 

• piłka, CD 

1.„Tańcząca piłka” – możemy zagrać z całą rodzinką. Uczestnicy zabawy stoją na obwodzie 

koła, jedno dziecko stoi w środku. Podrzuca do góry piłkę i wywołuje jedną ze stojących na kole 

osób wykorzystując różne określenia dotyczące tej postaci (nie wolno wymawiać imienia), np.: 

dziewczynka z kręconymi blond włosami, chłopiec w czerwonym golfie. Zadaniem wywołanej 

osoby jest wbiegnięcie do środka zanim piłka opadnie i złapanie jej.  

2. „Instrumenty” – każdy z grających wybiera sobie jakiś instrument i gra na nim jakby go 

trzymał w ręku. Jedna osoba pełniąca rolę dyrygenta zaczyna dyrygować. Muzykanci śledzą 

ruchy pałeczki i przyśpieszają albo zwalniają granie, wszystko wykonują w milczeniu i bez 

uśmiechu. Zadaniem dyrygenta jest pobudzić graczy do śmiechu. Muzyk, który się uśmiechnie 

przestaje grać. Warto wskazać osobę mającą pełnić funkcję grać dyrygenta jakiś czas przed 

zabawą, by mogła się przygotować. 

3. „Muzyczne ćwiczenia” – W chwilach, gdy muzyka milknie pokazujemy dowolne ćwiczenie 

gimnastyczne (CD).  

4. „Perkusja” – dzieci siadają w siadzie skrzyżnym (plecy proste, ręce na kolanach). Przy 

muzyce szybkiej i bardzo rytmicznej wystukują rytmy: klaszczą w ręce, uderzają rytmicznie w 

kolana, uderzają rytmicznie dłońmi o podłogę. Wykonują po dwa razy te czynności, następnie po 

cztery razy itd.  

5. „Pląsy muzyczne” – zabawa relaksacyjna dla całej rodzinki (masażyk). Siadamy w kręgu 

jedno za drugim, wykonując masaż pleców osoby siedzącej przed sobą zgodnie ze słowami i 

ruchami : Idą słonie, (na plecach kładziemy całe dłonie) potem konie, (na plecach kładziemy 

piąstki) panieneczki na szpileczkach. (palce wskazujące z gryzącymi pieseczkami – szczypanie) 

Świeci słonko, (zataczamy dłońmi kółka) płynie rzeczka, (rysujemy linię) pada deszczyk. 

(uderzamy w plecy wszystkimi palcami) Czujesz dreszczyk? (łaskotanie) 

 



DZIEŃ PIERWSZY - INSTRUMENTY 

 

1„Jakie znasz instrumenty?” – prezentacja instrumentów. Dzieci próbują podać ich nazwy 

(gitara, flet, wiolonczela, puzon, trąbka, skrzypce, kontrabas itd).  

https://www.youtube.com/watch?v=5lrMLE0KFtQ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=f43qSH2Nq9w 

https://www.youtube.com/watch?v=IAzCcC3EUTA 

2.„Dęty czy strunowy?” – podział instrumentów. 

 

 

 

3.„Z jakiej rodziny?” – wprowadzenie podziału instrumentów na dęte i strunowe, 

klasyfikowanie instrumentów, praca z KP4.14a, ćw.2. 

4.„Ile nutek?” – praca z KP4.14b, analiza słuchowa nazw instrumentów, doskonalenie 

percepcji słuchowej i wzrokowej, przeliczanie. 

5.„Pradawny rytm” – praca z KP4.14a, ćw. 1, odczytywanie i kontynuowanie rytmów.  

https://www.youtube.com/watch?v=5lrMLE0KFtQ


6.„Mój pradawny instrument” – zajęcia techniczno-plastyczne z wykorzystaniem 

papierowych talerzy i makaronu. Wycinamy środki papierowych talerzy tak, by zostały jedynie 

obręcze. Zadaniem dzieci jest oklejenie kolorowym papierem obręczy a następnie przywiązanie 

makaronu (rurki) do żyłek / sznurków i do obręczy. W ten sposób powstała jedna z afrykańskich 

ozdób, a jednocześnie instrument. Gdy dzieci poruszają instrumentem, rurki makaronu uderzają 

jedna o drugą i grzechoczą.  

• makaron rurki, papierowe talerze, żyłki / sznurki, kolorowy papier •  

7. Pokoloruj instrumenty muzyczne. 

 

         

 



DZIEŃ DRUGI – MUZYKA WSPÓŁCZESNA 

 
1.„Gatunki muzyczne” – zapoznanie dzieci ze współczesnymi gatunkami muzycznymi, 

wysłuchanie i podawanie nazw różnych gatunków muzycznych. Włączamy utwory (z własnych 

zasobów) z różnych gatunków muzycznych: muzyki klasycznej, rapu, disco, rocka, jazzu itd. 

Dzieci starają się rozpoznać gatunki i podać ich nazwy.  

 
https://www.youtube.com/watch?v=09g3fuPy2lw 

2. Praca z KP4.15a – doskonalenie zdolności grafomotorycznych i percepcji słuchowej, 

przeliczanie.  

3.„Gitara” – praca techniczna. Gitara z patyczków do lodów i zakrętki słoika. 

 

https://youtu.be/5vkFVS3V3w0 

 

 

 

4.Praca z KP4.15b – doskonalenie zdolności grafomotorycznych dziecka. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=09g3fuPy2lw


 

DZIEŃ TRZECI - MUZYKA KLASYCZNA 

1. Koncert – wysłuchanie opowiadania Agnieszki Frączek. 

 

,, Koncert „ 

W środę z samego rana do przedszkola przyjechali muzycy. I przywieźli ze sobą przeróżne 

instrumenty – jedne wielkie, inne malutkie, a wszystkie błyszczące i rozśpiewane. Dzieci 

przyglądały się im z ogromnym zainteresowaniem. Pan dyrygent, do którego wszyscy zwracali 

się „maestro”, opowiadał po kolei o każdym z instrumentów, a muzycy wydobywali z nich 

czarodziejskie dźwięki. Mnóstwo przy tym było niespodzianek! Najpierw się okazało, że ta trąba, 

pozwijana jak ślimak w muszelce, to wcale nie trąba, ale waltornia, a ta druga, długa jak wąż, 

to… to puzon! – Niemożliwe – nie chciał wierzyć Staś. – Jak to puzon? Przecież puzon powinien 

być długi i pyzaty, a ten jest długi i chudy! Po trąbach nie–trąbach przyszła kolei na klarnet, 

skrzypce (które wcale nie skrzypią). A wreszcie na basetlę, która w ogóle nie jest podobna do 

basseta. I bałałajkę, która niestety nie ma nic wspólnego z bajką… Ale nie szkodzi – to spotkanie 

i tak było ciekawsze od najciekawszej bajki. A po południu dzieci postanowiły dać własny 

koncert. 

 Po wysłuchaniu opowiadania dzieci odpowiadają na pytania: 

- Czy był to taki koncert, o jakim rozmawialiśmy wczoraj?                                                              

- Czym się różnią te dwa koncerty?                                                                                                      

- Jak nazywała się osoba, która dowodziła całym koncertem?                                                                     

- Jakie instrumenty były wymienione w opowiadaniu?                                                                          

- Do czego chłopiec porównywał waltornię?                                                                                          

- Jaki instrument przypominał mu węża?                                                                                                 

- Czy Wam jakieś instrumenty coś przypominają?                                                                                    

- Co postanowiły dzieci na koniec opowiadania wysłuchanego na początku zajęć?                        

- Czym jest orkiestra?                                                                                                                          

- Kto gra w orkiestrze?                                                                                                                               

- Kto oprócz muzyków jest potrzebny w orkiestrze?                                                                                                                 

2.Praca z KP4.16b – zabawa matematyczna doskonaląca przeliczanie i spostrzeganie.                                                                                                                                                                                                                               

3.„Żywe instrumenty” – zabawa plastyczna rozwijająca wyobraźnię. 

( konturowe rysunki różnych instrumentów, kredki ) 

Dziecko zastanawia się, co mu przypominają instrumenty, a następnie dorysowuje do jednego z 

nich takie elementy, by rodzic mógł odgadnąć, z czym mu się skojarzył. 



     

       

 

                     

 



4.Przedszkolna orkiestra – wysłuchanie wiersza Agnieszki Frączek.  

 

,,Przedszkolna orkiestra”  

By zagrać z prawdziwą orkiestrą,                                                                                                                  

nie trzeba być żadnym maestro,                                                                                                              

wystarczy fantazji ćwierć deka.                                                                                                                 

Słuchacze już biegną z daleka!                                                                                                                                      

Bo Antek w parapet uderza                                                                                                                        

i rocka grać na nim zamierza.                                                                                                                          

Jaś stuka zażarcie w żeberka,                                                                                                                                      

aż grzejnik wywija oberka,                                                                                                                                             

Staś biurko przerobił na bęben                                                                                                         

i bębni w nie, nucąc kolędę,                                                                                                                                         

a Krzysiek na nerwach gra tryle…                                                                                                     

Przedszkolna orkiestra. I tyle. 

  Zadajemy dziecku pytania:                                                                                                                             

- Na czym grały dzieci w swojej orkiestrze?                                                                                                                  

-Jaką muzykę grały?                                                                                                                                                    

- Czy taka muzyka może się podobać? 

 

5.Praca z KP4.16a – doskonalenie zdolności grafomotorycznych, ćwiczenie słuchowe. 

6.„Nasza orkiestra” – zabawy muzyczne z wykorzystaniem dowolnych przedmiotów. 

 Dzieci wybierają przedmioty z mieszkania i próbują na nich zagrać. Rodzic nie wskazuje, kiedy 

mają zacząć i skończyć, pozwala im na pełną improwizację. Gdy dzieci skończą koncert, rodzic  

zadaje pytania:                                                                                                                   

- Jak wam się podobała wasza muzyka?                                                                                                             

- Czy słyszeliście muzykę z komputera?                                                                                                    

- Co można zrobić, żeby koncert naszej orkiestry był lepszy?                                                                                                

- Kto może pomóc orkiestrze?                                                                                                                        

- Po co są dyrygent i zasady? 

Obejrzenie i wysłuchanie utworu w wykonaniu filcharmonii. 

https://www.youtube.com/watch?v=NAUkpIr-F-E 

7.„Dyrygent” – zabawa muzyczna, ćwiczenie reagowania na polecenia.  

(przedmiot imitujący batutę, np. długi klocek / patyk ) 

Najpierw rodzic, a następnie dziecko wcielają się w dyrygenta. Rolę batuty może odgrywać 

dowolny przedmiot, np. długi klocek czy patyk. Muzyk zajmuje miejsca przy swoim 

„instrumeńcie” z poprzedniej zabawy. Gra tylko wtedy, gdy dyrygent wskaże. Dyrygent pokazuje 

też, jak należy grać: cicho / głośno, szybko / wolno. Dyrygent zaczyna i kończy koncert.  



Zadaje dziecku pytania: - Czy teraz koncert brzmiał lepiej?                                                                                                                    

- Jak się sprawował dyrygent?                                                                                                                      

- Kto był najlepszy dyrygentem i dlaczego?  

8.„Jestem muzykantem” – zabawa tradycyjna. 

Wspólne śpiewanie piosenki z jednoczesną jej inscenizacją. 

https://chomikuj.pl/mooost/Razem+w+przedszkolu/CD1/41+Jestem+muzykantem,43721492

37.mp3 

Jestem muzykantem, konszabelantem.  (dzieci wskazują siebie)                                                                           

My – muzykanci, konszabelanci.  (rozkładają ręce, wskazując innych)                                                          

Ja umiem grać, my umiemy grać:  (wskazują siebie, a potem innych)                                                          

A na czym?                                                                                                                                                                    

A na flecie, fiju fiju…                                                                                                                                  

A na flecie, fiju fiju…                                                                                                                                   

A na flecie, fiju fiju…                                                                                                                                                 

A na flecie bęc.  (naśladują granie na flecie)   

                                                                                                                                                      

Jestem muzykantem, konszabelantem.  (dzieci wskazują siebie)                                                                                  

My – muzykanci, konszabelanci.  (rozkładają ręce, wskazując innych)                                                                             

Ja umiem grać, my umiemy grać:  (wskazują siebie, a potem innych)                                                                           

A na czym?                                                                                                                                                            

A na bębnie bumtarara, bumtarara…                                                                                        

A na bębnie bumtarara, bumtarara…                                                                                                                                          

A na bębnie bumtarara, bumtarara…                                                                                                                                                

A na bębnie bęc.  (naśladują grę na bębnie)  

                                                                                                                                                      

Jestem muzykantem, konszabelantem.  (dzieci wskazują siebie)                                                                                                            

My – muzykanci, konszabelanci.  (rozkładają ręce, wskazując innych)                                                                       

Ja umiem grać, my umiemy grać:  (wskazują siebie, a potem innych)                                                               

A na czym?  

A na trąbce trutututu, trutututu…                                                                                        

A na trąbce trutututu, trutututu…                                                                                                                            

A na trąbce trutututu, trutututu…                                                                                                                           

A na trąbce bęc.  (naśladują grę na trąbce)          

                                                                                                                                                 

Jestem muzykantem, konszabelantem.  (dzieci wskazują siebie)                                                                

My – muzykanci, konszabelanci.  (rozkładają ręce, wskazując innych)                                                                        

Ja umiem grać, my umiemy grać:  (wskazują siebie, a potem innych)                                                                         

A na czym? 

A na skrzypcach… (I tak dalej wg pomysłu dzieci). 



DZIEŃ CZWARTY – MUZYKA RELAKSACYJNA 

1.„Po co nam muzyka relaksacyjna?” – burza mózgów, doskonalenie myślenia 

przyczynowo–skutkowego. Włączamy fragment muzyki (z własnych zasobów), a dzieci  

decydują kiedy można jej słuchać.  

Muzyka relaksacyjna 

https://www.youtube.com/watch?v=kgqw-4mH7Kw 

https://www.youtube.com/watch?v=x0fhwXMHqec 

2.Wprowadzenie litery H, h: Gdy słuchacie muzyki relaksacyjnej, zamykacie oczy i gdzie się 

przenosicie?. - Na egzotyczną wyspę, leżycie w hamaku i słuchacie muzyki.  

A co to jest hamak?; A jaką głoską zaczyna się wyraz „hamak”? dzielimy wyraz „hamak” na 

sylaby, głoski. A jakie znamy jeszcze wyrazy na głoskę h.  

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=kgqw-4mH7Kw


 

     

 

 

 



3.Praca z KP4.17a – doskonalenie zdolności grafomotorycznych i percepcji 

wzrokowo-słuchowej. 

4.„Namalujmy muzykę!” Zabawa plastyczna dla chętnych – malowanie dziesięcioma palcami 

do muzyki (muzyka z gatunku heavy metal). Na podłodze, stole duży arkusz papieru (co najmniej 

A3), może być szary. Dzieci swobodnie malują farbami, wykorzystując wszystkie palce i całe 

dłonie – ilustrują muzykę. Następnie powtarza ćwiczenie z muzyką relaksacyjną. Dzieci 

prezentują swoje prace. Zadajemy dzieciom pytania: Czym różnią się te prace? Które są 

spokojne, a które nie? Czy łatwo rozpoznać, które były malowane, podczas którego utworu? 

Dlaczego? • duże arkusze papieru, farby, CD. 

5.Bajka relaksacyjna o kotku  

https://www.youtube.com/watch?v=p9h8SChtrjI 

Relaksacja dla dzieci do spania - Magiczna Wyspa 

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

 

6. Literka H – wykonaj ją techniką dowolną.  

 

   

https://www.youtube.com/watch?v=p9h8SChtrjI
https://www.youtube.com/watch?v=tRSEaTcHUII


DZIEŃ PIĄTY – GDZIE SŁYCHAĆ MUZYKĘ 

1.„Gdzie można usłyszeć muzykę?” – mapa myśli. Dzieci podają swoje propozycje. 

Pytania, np. Jak nazywa się specjalne miejsce, gdzie można słuchać koncertów muzyki 

klasycznej? (filharmonia) Gdzie odbywają się przedstawienia, w których głównie słychać 

muzykę klasyczną i śpiew? (opera) Inne propozycje np: kościoły, szkoły muzyczne, internet, 

koncerty plenerowe itd.  

FILHARMONIA  

 

 

OPERA  

 



 

2.„Śpiewamy jak w operze” – naśladowanie mimiką, gestem i ruchem. Prezentujemy dzieciom 

na filmie dowolny utwór operowy, np. z opery Carmen. Zadaniem dzieci jest zabawa w mima i 

bezdźwięczne naśladowanie śpiewu operowego. 

https://www.bing.com/videos/search?q=utwor+opery+Carmen 

 

3.Praca z KP4.18a i 18b – doskonalenie koordynacji wzrokowo–ruchowej, percepcji słuchowej i 

wzrokowej, zdolności grafomotorycznych, dekodowanie, łączenie dźwięku z ilustracją. 

 

3.„Jak zapisać muzykę?” – Zapoznanie dzieci z nutami i pięciolinią. Zadajemy dzieciom 

pytanie: Czy da się zapisać muzykę?. Dzieci dzielą się swoją wiedzą. Zapis muzyczny piosenki 

pt. „Kółko graniaste” – wyjaśniamy, że muzykę zapisuje się za pomocą nut i linii.  

Punkt 7 -  Piosenka dla dzieci – „Nutki piosenka i lekcja śpiewu” 

 

 

 

https://www.bing.com/videos/search?q=utwor+opery+Carmen


 

4.„Co to za linie?” – zapoznanie z pięciolinią, przeliczanie linii. Dzieci przeliczają linie (od 

dołu).  

 

6.„Nutki”  

 

 

 

7. Piosenka dla dzieci – „Nutki piosenka i lekcja śpiewu” 

https://www.bing.com/videos/search?q=NUTKI+DLA+dzieci&docid 


