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Kochane Dzieci i Drodzy Rodzice   

W minionym tygodniu poszerzyliście 

swoje wiadomości o książce, która jest 

naszym Przyjacielem. Mamy nadzieję, że 

dzięki zabawom i zadaniom jakie dla Was 

przygotowałyśmy rozbudziliście w sobie 

zainteresowania czytelnicze. Cieszymy się, że niektórzy zrobili tak piękne i 

ciekawe zakładki do książek.  A w tym tygodniu chcemy Was zaprosić do krainy 

muzyki. Pozdrawiamy i życzymy wspaniałej zabawy. 

Pani Marzenka i Pani Gienia 

 

 

„W krainie muzyki”      11.05.2020 – 15.05.2020 

 

 • „Jaki to instrument?” – rozpoznawanie instrumentów po odgłosach.  

Dziecko zamyka oczy, a rodzic  włącza niżej zamieszczony link). Dziecko próbuje 

podać nazwy instrumentów na podstawie wydawanych przez nie dźwięków. 

https://youtu.be/g6oQHc6zPcY 

 

 

 • „Dawne instrumenty” – Rodzic opowiada dziecku, że jednym z pierwszych 

instrumentów, jakich używał człowiek, było jego własne ciało – klaskał, tupał, 

wydawał różne okrzyki. Następnie wykorzystywano przedmioty codziennego 

użytku, tworząc z nich proste instrumenty, np. grzechotki, bębny. Oglądanie 

ilustracji dawnych instrumentów. Próba odczytania nazw instrumentów. 

 

 

https://youtu.be/g6oQHc6zPcY
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• „Pradawny rytm” – praca z KP4.14a, ćw. 1, odczytywanie i kontynuowanie 

rytmów.  

 

 • „Instrumenty wokół nas” – zabawa muzyczna, wydobywanie muzyki z 

przedmiotów codziennego użytku. Zadaniem dziecka jest poszukanie i wybranie 

jakiegoś przedmiotu z domu, który wydaje interesujący dźwięk. 

 

 • „Mój pradawny instrument” – zajęcia techniczno-plastyczne z 

wykorzystaniem papierowych talerzy i makaronu. Rodzic  wycina środki 

papierowych talerzy tak, by zostały jedynie obręcze. Zadaniem dziecka 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 dziecko porusza 

instrumentem, rurki makaronu uderzają jedna o drugą i grzechoczą.   

• „Jakie znasz instrumenty?” – prezentacja instrumentów. Oglądanie ilustracji. 

Rodzic opisuje wybrany instrument, a dziecko odgaduje, co to jest. Potem 

następuje zamiana. 



5 
 

• „Czego brakuje?” – zabawa ćwicząca pamięć (dowolne przedmioty domowe 

wydające ciekawe dźwięki)  

Rodzic kładzie na środku przedmioty, następnie kolejno od prawej do lewej 

wskazuje i nazywa je, a dziecko powtarza ich nazwę i zapamiętuje położenie. 

Dziecko się odwraca, a rodzic chowa jeden przedmiot. Zadaniem dziecka jest 

powiedzieć czego brakuje. Potem zamiana.  

 

• „Z jakiej rodziny?” – wprowadzenie podziału instrumentów na dęte i 

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

 

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

doskonalenie percepcji słuchowej i wzrokowej, przeliczanie.  

  

• „Czasem słońce czasem deszcz” – opowiadanie Pani Muzyki (K. 

Szczerbakowska-Biniszewska według Programu Kraina Muzyki). Rodzic czyta 

dzieciom tekst:  

Dawno, dawno temu w Krainie Muzyki żyli szczęśliwi mieszkańcy. Codziennie 

świeciło słońce, wszędzie rosły nutki, a każdy mieszkaniec krainy grał na 

instrumencie, śpiewał i tańczył. Nawet psy zamiast szczekać gwizdały. 

Wszystkim żyło się miło, więc w Krainie Muzyki brzmiały same wesołe melodie. 

Do czasu! Pewnego dnia do wesołej Krainy przybyła smutna wróżka Kropelka. 

Pozazdrościła mieszkańcom szczęścia i wesołości, zrzuciła na całą krainę deszcz. 

Padał wiele dni i nocy, przez co nutki nie rosły już tak szybko, a mieszkańcy byli 

bardzo smutni. Zaczęli też grać smutne melodie. Na szczęście o smutnym losie 

muzyków usłyszała dobra wróżka – Pani Muzyka. Swoimi wesołymi czarami 

złagodziła smutne zaklęcie wróżki Kropelki. Od tej pory w Krainie Muzyki 

czasem świeci słońce, a czasem pada deszcz. 

 Po przeczytaniu tekstu rodzic  zadaje dziecku pytania:  

- Jak nazywa się miejsce, o którym czytałem?  

- Dlaczego jej mieszkańcy na początku byli bardzo szczęśliwi?  



6 
 

- Kto odwiedził Krainę Muzyki?  

- Jak dziś jest w Krainie Muzyki?  

 

• „Hymn krainy muzyki” – nauka piosenki. 

 

 Gdy w przedszkolu gra muzyka – tańcujemy wkoło.   

 Nie ma ciszy, nie ma nudy – bardzo jest wesoło!  

 Ref.: I każdy z nas dobrze wie, Kraina Muzyki wspaniała jest!   

 Szybkie, skoczne pioseneczki – wszyscy uwielbiamy,  

 A przy wolnych – jak żółwiki wolno się ruszamy.   

 Ref.: I każdy z nas dobrze wie, Kraina Muzyki wspaniała jest! 

 Trąbka, flecik i fortepian – grają dziś od rana:   

 Trutu, tu tu, fiju, fiju, bum, bum, na, na, na  

 Ref.: I każdy z nas dobrze wie, Kraina Muzyki wspaniała jest!  

 Lecz, żeby na instrumentach grać,  

 Trzeba się na muzyce znać, 

 Rozumieć cały nutowy świat  

 Ty rozumiesz?  

 On rozumie? Bo ja TAK!   

 Wszystkie te muzyczne sprawy – to nie tajemnica, 

Dzięki naszej ulubionej – Pani Muzyce!  

Ref.: I każdy z nas dobrze wie, Kraina Muzyki wspaniała jest! 

 

• „Ile razy zagram?” – Rodzic gra na wybranym przedmiocie (np. pokrywki, 

łyżki) daną ilość razy. Dziecko przelicza dźwięki i układa przed sobą tyle 

patyczków lub kamyczków, ile dźwięków usłyszało . 

 

• „Gatunki muzyczne” –rap, disco, rocka, jazzu itp. Rodzic włącza dziecku swoje 

ulubione utwory z wybranych gatunków muzycznych.  
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• „Taneczne improwizacje” – tańczenie do różnych gatunków muzycznych, 

określanie tempa, nastroju.  

• „Taneczne rytmy disco” – wymyślanie układu tanecznego.  

Rodzic wyjaśnia, że disco to muzyka taneczna. Zadaniem dziecka  jest 

wymyślenie układu tanecznego do wybranej przez siebie piosenki.  

• Praca z KP4.15 – doskonalenie zdolności grafomotorycznych i percepcji 

słuchowej, przeliczanie  

 • „Gitara” – praca techniczna. Wykonanie gitary z pudełka po chusteczkach 

higienicznych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Koncert – wysłuchanie opowiadania Agnieszki Frączek.  

 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! 
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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 dziecko odpowiada na pytania:  

- 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 są jakieś instrumenty, które Tobie też coś przypominają? 

 

• „Orkiestra” – swobodne wypowiedzi dziecka na podstawie własnych 

doświadczeń. Rodzic  zadaje pytania:  

- Co postanowiły dzieci na koniec opowiadania wysłuchanego na początku 

zajęć?  

- Czym jest orkiestra?  

- Kto gra w orkiestrze?  

- Kto oprócz muzyków jest potrzebny w orkiestrze? 
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Wysłuchanie dwóch różnych orkiestr. Wyszukiwanie podobieństw i różnic 
między nimi. 
 
✓ Młodzieżowa Orkiestra Dęta Tłuszcz - Frozen (Kraina Lodu) 

 
https://youtu.be/6Ag_Q5ByJUg 

 

✓ Polska Wirtualna Orkiestra Dęta | „Taniec Eleny” Michała Lorenca z serii 
BOD 

 
https://youtu.be/kJv6H_4MhoY 

 

• „Przedszkolna orkiestra” – wysłuchanie wiersza Agnieszki Frączek. 

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.  

 

 

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

spostrzeganie.  

 

• „Jestem muzykantem” – zabawa tradycyjna. Śpiewanie piosenki. 

https://youtu.be/QrQ92XEUXmA 

https://youtu.be/6Ag_Q5ByJUg
https://youtu.be/kJv6H_4MhoY
https://youtu.be/QrQ92XEUXmA
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• „Muzyka łagodzi obyczaje” – Rodzic  pyta: Co oznacza to powiedzenie?. Prosi 

o podanie przykładów sytuacji.  

 

• Wprowadzenie litery H, h:  

H  h 
- wymyślanie jak największej ilości wyrazów zawierających głoskę h; 

- kreślenie liter po śladzie; 

- kreślenie litery w mące lub cukrze; 

- budowanie modelu wyrazu; 

- wyszukiwanie  i zaznaczanie w dowolnym tekście litery: H, h; 

- narysowanie dowolnych przedmiotów, w których słychać głoskę h. 
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• Praca z KP4.17a – doskonalenie zdolności grafomotorycznych i percepcji 

wzrokowej.  

 

• Praca z KP4.17b – doskonalenie percepcji słuchowej, koordynacji wzrokowo–

ruchowej, ćwiczenia w czytaniu.  

 

• „Śpiewamy jak w operze” – zabawa naśladowcza. 

Dziecko słucha wybraną przez siebie operę i  mimiką, gestem i ruchem stara się 

naśladować artystów. 

 

 • „Jak zapisać muzykę?” –  zapoznanie dziecka z nutami i pięciolinią. Rodzic  

zadaje dziecku pytanie: Czy da się zapisać muzykę? 
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• Partytura  - wprowadzenie nowego pojęcia. 

Partytura – to szczegółowy zapis nutowy wszystkich partii głosów dla 

dyrygenta. 

• „Trema” – rozmowa. Rodzic rozmawia z dzieckiem, zadaje mu pytania:  

- Co to jest trema?  

- Jakie to uczucie?  

- Kiedy można odczuwać tremę?  

- Co się z tobą dzieje gdy czujesz tremę?  

- Czy kiedyś odczuwałeś tremę?   

- W jakiej to było sytuacji?  

- Czy tremę można przezwyciężyć?  

- Kiedy to uczucie mija? 

 

• Namaluj farbami obrazek do wybranej przez siebie muzyki klasyczniej 

 

 

 


