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KOCHANE DZIECI     DRODZY  RODZICE 

             W minionym tygodniu proponowałyśmy Wam zabawy związane z bajkami i 

baśniami. Bardzo jesteśmy ciekawe jakie miałyście pomysły na  swoje książeczki.                 

Rozpoczynamy nowy tydzień i teraz proponujemy dzieciom i rodzicom wędrówkę  w 

krainę muzyki. Życzymy Wam udanej zabawy. 

           Pozdrawiamy serdecznie: pani Basia i pani Renia  

          11.05  -  15.05. 2020r -  W krainie muzyki 

1. DZIEŃ      TEMAT: INSTRUMENTY MUZYCZNE 

 

• Nazwijcie instrumenty przedstawione poniżej, podzielcie nazwy instrumentów 
na sylaby, wyodrębnij głoski w nazwach instrumentów 
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• Wspólnie z rodzicami czytamy : 
 
        

Tamburyn 

Flet 
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Kontrabas 
Perkusja 

Marakasy 

Gitara 
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• Zapoznanie z literą H  i h na podstawie wyrazów: Hania , harfa 
Hania to nasza koleżanka z grupy 
Harfa – to instrument strunowy 
 
Posłuchajcie informacji na temat harfy i wysłuchajcie melodii granej na harfie 
[LINK] 

 
 

• Wyszukajcie literę H, h spośród liter  z klaseru i porysujcie palcem po niej 
 

• Ułóżcie z liter wyrazy: Hania, harfa, hak, herbata, helikopter 
 

• Na utrwalenie litery H, h oraz wzoru pisowni proponujemy wykonanie zadań ze 
str. 16a i 16 b w Kartach pracy nr 4 
 

 

 

 

Harfa 

https://www.youtube.com/watch?v=VPuyrAjOia8
https://www.youtube.com/watch?v=VPuyrAjOia8
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• Najlepszy instrument –  zapraszamy dzieci do słuchania wiersza.  

Najlepszy instrument  
Wojciech Próchniewicz  

Jest taki instrument na świecie,  

Dostępny nawet dla dzieci.  

Wygrywa wszystkie melodie  

Najładniej, najłagodniej.  

Gdy nutki wpadną do ucha,  

On ucha bardzo się słucha.  

Bo najgrzeczniejszy jest 
przecież,  

Słucha się w zimie i w lecie,  

W upał i gdy deszcz leje,  

On wtedy nawet się śmieje!  

Chodzi wraz z tobą wszędzie  
 

już tak zawsze będzie.  
Nawet za złota trzos  
Nie zniknie — bo to TWÓJ 
GŁOS.  
Więc gdy jest ci nudno, nie 
ziewaj.  
Pamiętaj o nim — zaśpiewaj!  
 

• ZASPIEWAJ RODZICOM  ZNANĄ CI PIOSENKĘ 

2. DZIEŃ        TEMAT: DOMOWA ORKIESTRA  

• Rozglądnijcie się po swoim mieszkaniu, poszukajcie może znajdziecie jakieś 

instrumenty muzyczne.  

• Można również wykorzystać pokrywki, łyżki metalowe i drewniane, klocki 

drewniane, którymi można wystukiwać rytmy 

• Można również wykonać instrument typu grzechotka 

• Zabawa z naśladowaniem przy piosence: ,,Jestem muzykantem” 

https://www.youtube.com/watch?v=3UYIl4iwnO4  

Jestem muzykantem, konszabelantem 

My  muzykanci, konszabelanci. 

Ja umiem grać,  my umiemy grać: 

Na flecie, na flecie 

Firlalalajka, firlalalajka 

firlalalajka, firlalalajka bęc! 

 

Jestem muzykantem, konszabelantem 

My  muzykanci, konszabelanci. 

Ja umiem grać i my umiemy grać: 

na bębnie, na bębnie 

https://www.youtube.com/watch?v=3UYIl4iwnO4
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bum tarara, bum tarara, 

firlalalajka, bęc! 

 

Jestem muzykantem, konszabelantem 

My jesteśmy muzykanci, konszabelanci. 

Ja umiem grać i my umiemy grać: 

Na trąbce, na trąbce 

trutu tutu, trutu tutu 

bum tarara, bum tarara, 

firlalalajka, bęc! 

 

Jestem muzykantem, konszabelantem 

My  muzykanci, konszabelanci. 

Ja umiem grać i my umiemy grać: 

na skrzypcach, na skrzypcach 

cimci ricci, cimcci ricci 

trutu tutu, trutu tutu 

bum tarara, bum tarara, 

firlalalajka, bęc! 

• „Instrumenty” – dzieci wyobrażają sobie jakiś instrument i udają, że na nim 
grają. Rodzic odgrywa rolę dyrygenta i zaczyna dyrygować. Muzykanci śledzą 
pałeczkę dyrygenta i przyśpieszają albo zwalniają ruchy rąk czy palców. Grają w 
milczeniu i bez uśmiechu. Dyrygent próbuje rozśmieszyć dzieci. Muzyk, który się 
uśmiechnie, musi przestać grać.  • pałeczka  

• „Muzyczne wygibasy” – rodzic włącza dowolną muzykę, do której dzieci 
swobodnie tańczą. Co pewien czas  zatrzymuje nagranie i wydaje polecenie 
wykonania krótkich działań w ruchu, np.: skaczemy jak pajacyki, tańczymy jak roboty, 
biegamy na paluszkach, chodzimy jak pingwiny. 

• „Perkusja” – dzieci siedzą w siadzie skrzyżnym, plecy proste, ręce na 
kolanach. R. włącza szybką, rytmiczną muzykę. Dzieci wystukują rytmy: klaszczą, 
uderzają w kolana, uderzają dłońmi o podłogę itp. Wykonują te czynności po dwa 
razy, potem po cztery itd.  
 

• ,,Masażyk” – zabawa relaksacyjna  Dziecko siada za rodzicem i wykonuje         
masaż pleców   

Idą słonie (na plecach kładziemy na przemian całe dłonie),  
potem konie (piąstki),  
panieneczki na szpileczkach (palce wskazujące)  
z gryzącymi pieseczkami (szczypanie).  
Świeci słonko (zataczamy dłońmi kółka),  
płynie rzeczka (rysujemy linię),  
pada deszczyk (naciskamy wszystkimi palcami).  
Czuje mama dreszczyk? (łaskoczemy). 

 
 

• Proszę o wykonanie ćwiczeń grafomotorycznych na str.17a i 17b- Karty pracy 
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3. DZIEŃ      TEMAT:  NA PIĘCIOLINII 

• Na początek proponujemy trochę gimnastyki 
 

Głowa, ramiona  - wg Marty Bogdanowicz 

  
 

Gimnastyka, dobra sprawa,  

Dla nas wszystkich to zabawa.  

Ręce w górę, w przód i w bok,  

Skłon do przodu, w górę skok.  

Głowa, ramiona, kolana, pięty,  

Kolana, pięty, kolana, pięty.  

Głowa, ramiona, kolana, pięty,  

Oczy, uszy, usta, nos.  
 

• Popatrzcie na układ nut na       pięciolinii 
 

 
 

• A to zapis nutowy piosenki „Wlazł kotek na płotek”: 

 
 
 
 

 

 

• Posłuchajcie utworu muzycznego TANIEC  WĘGIERSKI J. Brahmsa i 
wymyślcie swój układ taneczny do tej melodii  
 
https://www.youtube.com/watch?v=fOorE4QwuCc 

 

• Wykonajcie ćwiczenie w Kartach pracy na stronie 19a i 20b 
 

https://www.youtube.com/watch?v=fOorE4QwuCc
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4 DZIEŃ    TEMAT: ŚPIEWAMY I  MALUJEMY  PRZY  MUZYCE  

• Na początek zachęcamy do wykonania kilku  ćwiczeń  

Zrób do przodu 4 kroki 

I wykonaj 2 podskoki 

Zrób do tyłu kroki 3 

Potem krzyknij1,2,3.  

Lewą ręką dotknij czoła 

no i obróć się dokoła. 

W prawą stronę kroków 5 

4 kroki w lewą stronę 

Klaśnij 1,2,3 i ćwiczenia skończone. 

• Następnie proponujemy Wam naukę piosenki „Bal na łące” 

• https://www.youtube.com/watch?v=VL-IW-Xy0Jo 

BAL NA ŁĄCE słowa i muzyka. T.Wójcik 

I Kiedy świeci słoneczko, 

to na łące nad rzeczką 

świerszcze stroją skrzypeczki 

do wiosennej poleczki. 

II Dylu – dylu już grają, 

grube baki śpiewają, 

myszki tańczą poleczkę, 

sapią przy tym troszeczkę. 

III A trzy małe biedronki 

nie chcą tańczyć tej polki 

i czekają na walca, 

aby tańczyć na palcach. 

• Podczas słuchania tej piosenki możecie namalować albo narysować 
ilustrację do tej piosenki 

https://www.youtube.com/watch?v=VL-IW-Xy0Jo
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5. DZIEŃ   TEMAT: DŻWIĘKI   WOKÓŁ   NAS,  

 

• Usiądzcie  wygodnie,  zamknijcie oczy posłuchajcie jakie dźwięki słyszycie. 
Powiedzcie, które  z nich są przyjemne dla ucha, a które nie? 
 

• Zgadywanka: ,,Co wydaje takie dźwięki?’’(dzieci mają zasłonięte oczy) 
Zegar, sygnał telefonu, stukanie młotkiem, melodia znanej dziecku piosenki, 
Wyklaskiwanie rytmu, itp. 
 

• Rozpoznawanie piosenki po fragmencie np. z telefonu komórkowego 
 

• Poznajemy rożne rodzaje muzyki, otwórz link i posłuchaj: 
 

Muzyka  dziecięca  
https://www.youtube.com/watch?v=H4xzx6pt6uk 

 

Muzyka filmowa 
https://www.youtube.com/watch?v=5BSY_bsfIvk&list=PLTbSoH-
LSbjM_P20hNoUnTP9m0jwLMemk 
 

      
              Muzyka ludowa „Krakowiak” 

   https://www.youtube.com/watch?v=Rg1MMZwgqYs 
 

 
              Muzyka poważna Polonez A-dur Fryderyka Chopina 

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

 
             Muzyka biesiadna  

   https://www.youtube.com/watch?v=t3dr0Se_sWU 
  

 
 

• Wykonajcie proszę zadania w Kartach pracy  str. 18a – połącz przedmioty z 
odgłosami i  powtórz wszystkie dźwięki. 
 

• Zadanie na str.18b – wystukaj rytm zgodnie z instrukcją. 
 

• Zadanie str.19b- narysuj pod obrazkami uśmiechnięte lub smutne buzie. 
 

 

Życzymy miłej zabawy. 
 

Pani Basia i Pani Renia 
 

https://www.youtube.com/watch?v=H4xzx6pt6uk
https://www.youtube.com/watch?v=5BSY_bsfIvk&list=PLTbSoH-LSbjM_P20hNoUnTP9m0jwLMemk
https://www.youtube.com/watch?v=5BSY_bsfIvk&list=PLTbSoH-LSbjM_P20hNoUnTP9m0jwLMemk
https://www.youtube.com/watch?v=Rg1MMZwgqYs
https://www.youtube.com/watch?v=-KMEDcQlaMg
https://www.youtube.com/watch?v=t3dr0Se_sWU

