
Propozycje   działań   edukacyjnych   dla   dziecka   na   okres   

od  4 V – 8 V 20 r. 

Temat: W  krainie  muzyki.  

4 V 20 r.  – poniedziałek 

Uwaga! 

1. Przed  rozpoczęciem  zabawy  prosimy o  przygotowanie - wydrukowanie  pomocy  

http://www.supercoloring.com/pl/kolorowanki/meksykanskie-marakasy 

http://www.supercoloring.com/pl/kolorowanki/beben-i-paleczki 

http://www.supercoloring.com/pl/kolorowanki/gitara 

http://www.supercoloring.com/pl/kolorowanki/skrzypce-i-luk 

http://www.supercoloring.com/pl/kolorowanki/realistyczna-trabka 

http://www.supercoloring.com/pl/kolorowanki/fortepian-0 

http://www.supercoloring.com/pl/kolorowanki/flet-i-usta 

oraz  3 paski  papieru około  40 cm. – ułożone  jeden  obok  drugiego 

2. Rozwiązywanie zagadek i wykonywanie zadań matematycznych 

  – dziecko  po  rozwiązaniu  zagadek  wykonuje  polecenie  matematyczne. 

 

       Zagadki słowne: 

Okrągły, brzuchaty, wśród zabawek leży. 

Zależy mu na tym, by w niego uderzyć. (bębenek) 

- Miejsce bębenka jest na pierwszej półce między tamburynem a marakasami. 

 

      Ten instrument zrobiono z drewna, 

jestem tego zupełnie pewna. 

Wygląda jak łapki drewniane, 

które tańczą w rękach Hiszpanek. (kastaniety) 

- Kastaniety są czwartym instrumentem na pierwszej półce. 

 

Zagadki muzyczne: ( dla  dziecka  chętnego) 

Który instrument wydaje ten dźwięk? (gitara, harfa, kastaniety, marakasy, tamburyn, itd.) 

      https://www.youtube.com/watch?v=MadTiSUv4Jo  

 

Po wysłuchaniu dźwięków, dziecko  przypina obrazek danego instrumentu w odpowiednim 

miejscu. 

- Drugim z kolei instrumentem na półce numer dwa jest trąbka. 

http://www.supercoloring.com/pl/kolorowanki/meksykanskie-marakasy
http://www.supercoloring.com/pl/kolorowanki/beben-i-paleczki
http://www.supercoloring.com/pl/kolorowanki/gitara
http://www.supercoloring.com/pl/kolorowanki/skrzypce-i-luk
http://www.supercoloring.com/pl/kolorowanki/realistyczna-trabka
http://www.supercoloring.com/pl/kolorowanki/fortepian-0
http://www.supercoloring.com/pl/kolorowanki/flet-i-usta
https://www.youtube.com/watch?v=MadTiSUv4Jo


- Flet ma swoje miejsce obok trąbki, którym z kolei będzie instrumentem? 

- Gitara zajmuje miejsce pierwsze na trzeciej półce. 

- Skrzypce mają swoje miejsce obok gitary, którym z kolei są instrumentem? 

- Największy instrument – fortepian, stoi pod półkami.   

 

3. Oglądanie  filmu o instrumentach  

       https://www.youtube.com/watch?v=QT-2bnINDx4   

      - dziecko nazywa instrumenty, określa  pierwszą i ostatnią głoskę, dzieli  nazwy obrazków na     

sylaby i głoski. 

 

4. Wprowadzenie podziału instrumentów na dęte, perkusyjne i strunowe 

      - Rodzic  wyjaśnia, że nazwy te pochodzą od sposobów, w jaki wydobywają się z tych 

instrumentów dźwięki. Przeliczanie i określanie, których instrumentów jest najwięcej, a 

których najmniej. 

 

5. Zabawa muzyczno – ruchowa „W naszym przedszkolu”  

      https://www.youtube.com/watch?v=Xs1GMhOYoW8 

      - dziecko  podejmuje  próbę  śpiewania  piosenki  i wykonuje  czynności, o których jest w niej 

mowa. 

W naszym przedszkolu pełno muzyki jest. 

Są instrumenty, o których mało wiesz. 

Nasze ręce (nogi tupią, palce pstrykają) klaszczą tak... dzieci: klaszczą w dłonie 

To jest muzyka, która cieszy nas. Obracają się wokół własnej osi. 

      

      6. Karta pracy – dziecko koloruje dowolnie wybrany instrument muzyczny z propozycji 

powyżej. 

 

7. Zabawa „Prawda czy fałsz” – gdy usłyszane zdanie jest prawdziwe dzieci klaszczą w 

dłonie, jeśli zdanie jest fałszywe, opuszczają głowę w dół. 

Bębenek to okrągły, brzuchaty instrument. 

Kastaniety to instrumenty dęte. 

Dyrygent to człowiek grający na trąbce. 

Gitara to instrument strunowy. 

Fortepian to mały instrument drewniany. 

 

 

5 V 20 r. - wtorek 

 

1. Oglądanie  filmu  edukacyjnego  o  ,,Harfie’’ 

https://www.youtube.com/watch?v=VPuyrAjOia8 

 

Rozmowa na temat harfy – Gdzie ją  możemy spotkać? Jak wygląda? Jakiego  rodzaju  jest  

instrumentem? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QT-2bnINDx4
https://www.youtube.com/watch?v=Xs1GMhOYoW8
https://www.youtube.com/watch?v=VPuyrAjOia8


2. Odczytanie wiersza W. Chotomskiej „Harfa’’, rozmowa na temat wiersza; 
 

Harfa ma 47 stron, 

7 pedałów i ramy, 

a my, patrząc na harfę, 

wciąż o to samo pytamy: 

- Dlaczego na harfie grają 

prawie wyłącznie panie? 

                                            I zaraz odpowiadamy 

                                            sobie na to pytanie: 

                                            - Bo jak wynika z obrazów, 

                                            które znamy z kościołów, 

                                             harfa jest instrumentem 

                                             godnym jedynie aniołów. 

      

3. Analiza  dźwiękowa wyłonionego  słowa ,,harfa’’ 

– podział  na  sylaby  i  na  głoski, układanie  schematu wyrazu  z  kartoników –ile  głosek  tyle  

kartoników dziecko  układa.  

- dziecko  podaje  przykłady wyrazów, w  których  występuje  nowo  poznana  litera. 

Wyróżnienie głoski  na  początku, w  środku  i  na  końcu  wyrazu.  

- wyszukiwanie  obrazków, ( np. w książeczce, czasopiśmie),  których  nazwy  rozpoczynają  

się  nowo  poznaną  literą, bądź  wyszukanie  z  otoczenia  nazw  przedmiotów. 

 

Pokaz  obrazu graficznego  nowo poznanej  litery, głoski ,,h’’ 

– omówienie jej  wyglądu. Co  przypomina kształtem? Jaką wcześniej  poznaną  literę  

przypomina? 

 

Zabawy  z literą do  wyboru: 

- ,,rysowanie’’ palcem  w  powietrzu, na  stole, dywanie  kształtu  litery 

- wylepianie  z  plasteliny, ciasta, ciastoliny, piasku itp.  

- układanie z  dostępnych  materiałów  litery 

- kolorowanie  pogrubionych  konturów  litery 

- odczytywanie wyrazu podstawowego ,,harfa’’ sylabami i w całości; 

- odczytywanie wyrazu głoskami, synteza; 

- wyróżnienie samogłosek i spółgłosek; 

- konkurs na wyszukiwanie imion zaczynających się na literę H; 

 

Rysowanie 3 rysunków wyrazów zaczynających się na literę h. Wyszukiwanie innych 

wyrazów zaczynających się na literę H. Układanie zdań z wyrazów zaczynających się tylko na 

literę H; 

https://miastodzieci.pl/kolorowanki/nauka-pisania-literki-h-szablon-do-druku/ 

https://miastodzieci.pl/kolorowanki/alfabet-litera-h/ 

 

 

https://miastodzieci.pl/kolorowanki/nauka-pisania-literki-h-szablon-do-druku/
https://miastodzieci.pl/kolorowanki/alfabet-litera-h/


4. Jak zrobić własne  

marakasy? Potrzebne będą 2 plastikowe łyżki,  mały pojemnik, np. po Kinder niespodziance, 

coś sypkiego, np. ryż, taśma klejąca. https://www.fun365.orientaltrading.com/project/easy-diy-

maracas-craft 

  

6 V 20 r. - środa  

 

 
Źródło: https://pixabay.com/pl/photos/koncert-zesp%C3%B3%C5%82-orkiestra-dyrygent-662851/ 

 

1. Rozmowa z dzieckiem na temat pracy dyrygenta: 

- Jak nazywa się postać, którą  widzisz  na  obrazku? (Dyrygent) 

- Co Dyrygent trzyma w ręku? (batutę) 

- A do czego jest potrzebna Dyrygentowi batuta? 

- Czym zajmuje się Dyrygent? 

- A co robi orkiestra? 

- Gdzie możemy posłuchać orkiestry? (filharmonii) 

 

2. Oglądanie  filmu  edukacyjnego pt.; ,,Orkiestra  symfoniczna’’ 

https://www.youtube.com/watch?v=UhxmIGMhC3Y 

 

3. Zabawa - naśladowanie dźwięków: marsz, chodzenie na palcach, podskoki, itd. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZNYBvHTGP1U 

 

 

https://www.fun365.orientaltrading.com/project/easy-diy-maracas-craft
https://www.fun365.orientaltrading.com/project/easy-diy-maracas-craft
https://www.youtube.com/watch?v=UhxmIGMhC3Y
https://www.youtube.com/watch?v=ZNYBvHTGP1U


4. 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. 

Rozmowa  na temat  opowiadania 

 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. 

Wyszukiwanie  w  mieszkaniu  przedmiotów, które  mogą  wydawać  jakieś  dźwięki 

 

”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. 

Zabawa twórcza w formie abstrahowania „Co by było, gdyby na świecie nie było muzyki”?   

- dziecko  próbuje  zastanowić  się  nad  podanym  problemem 

 Próba wymyślenia szczęśliwego zakończenia opowiadania- swobodne wypowiedzi dzieci. 

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. 

Wyciągną 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. 

Nauczycielka prosi dzieci, by wzięły do rąk instrumenty zgodnie z emblematami wylosowanymi 

przed zajęciami i  udowodniły Małgosi, że nie miała racji. 

Zabaw muzyczna „Dyrygent” – partytura do utworu…... 

„Powrót muzyki do zaczarowanej krainy”- szczęśliwe zakończenie opowiadania. 

Kiedy w zaczarowanej krainie rozbrzmiewały dźwięki z instrumentów wróciły kolorowe 

nutki, które jak zawsze rozpoczęły swój taniec po niebie. 



 

5. Zabawa  ,,Jestem muzykantem Konszabelantem" 

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

 

6. Zespół Dziecięcy Tęczowe Nutki - Piosenka o instrumentach 
https://www.youtube.com/watch?v=2mODTjHMM1s 

-osłuchanie  z  tekstem  i  melodią  piosenki, próby śpiewania  piosenki 

 

 

7 V 20 r. - czwartek 

 

1. Zabawa „Głośne i ciche dźwięki” (burza mózgów) 

Dziecko  wymienia sytuacje, w których słyszy głośne lub ciche dźwięki. Rodzic zadaje 

pytanie- „Od czego zależy, że instrument gra głośno lub cicho?” 

Słuchanie i rozpoznawanie cichych i głośnych dźwięków: 

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

2. Słuchanie opowiadania o instrumentach.  

 

Były sobie kiedyś instrumenty: dzwonki, trójkąt, tamburyn, grzechotka, drewienka, bębenek. W 

przedszkolu często na nich grano. Ale dzieci uderzały w nie bardzo mocno, chcąc uzyskać jak 

najgłośniejsze dźwięki. Instrumenty nie czuły się dobrze, taka gra była dla nich bolesna. Lubiły, 

gdy grano na nich delikatnie, lekko. Wydawały wtedy prześliczne, czyste dźwięki. Ich ulubioną 

melodią była „Ulica dźwięków”. 

 

Krótka rozmowa na temat sposobu posługiwania się instrumentami.  

Dziecko  szuka  przedmiotu  w  mieszkaniu, które  mogłoby  wydawać  dźwięk. Próbuje zagrać 

na nim z delikatnością, leciutko, by wydobyć piękny dźwięk.  

Rodzic  opowiada  dalej: 

Pewnego dnia dzwonki dowiedziały się o istnieniu ulicy dźwięków i postanowiły się tam 

wybrać. Ponieważ nie mogły znaleźć tej ulicy, poszły do trójkąta, żeby zachęcić go do 

wspólnych poszukiwań. Dzwonki i trójkąt razem wyruszyły na poszukiwania. Ledwo jednak 

uszły kilka kroków, spotkały tamburyn, który także chciał dojść na ulicę dźwięków. Przyłączył 

się do nich. Wyruszyły wspólnie: dzwonki, trójkąt, tamburyn. Wkrótce spotkały grzechotkę. 

Gdy usłyszała, gdzie się wybierają, natychmiast zapragnęła z nimi pójść. Dzwonki trójkąt, 

tamburyn i grzechotka razem wyruszyły na poszukiwanie ulicy dźwięków. Krótko potem wyszły 

im naprzeciw drewienka, które także chciały iść tam, gdzie udają się inne instrumenty, więc 

przyłączyły się do nich i maszerowały razem z nimi. Teraz dzwonki, trójkąt, tamburyn, 

grzechotka i drewienka szły gęsiego i wspólnie muzykowały. Usłyszał to bębenek i tak  szybko, 

jak tylko potrafił, pobiegł do nich i stanął w rządku. Teraz dzwonki, trójkąt, tamburyn, 

https://www.youtube.com/watch?v=3UYIl4iwnO4
https://www.youtube.com/watch?v=2mODTjHMM1s
https://www.youtube.com/watch?v=rOuvaOIStXU


grzechotka, drewienka i bębenek, cicho dzwoniąc, szły jedno za drugim i wciąż poszukiwały 

ulicy dźwięków. Jednak choć bardzo się starały, nie mogły jej znaleźć! Wyczerpane zatrzymały 

się, ciężko oddychając. Dzwonki, trójkąt, tamburyn, grzechotka, 

drewienka i bębenek wydawały przy tym ciche tony i nagle zrozumiały, gdzie jest ulica 

dźwięków! Dokładnie tutaj, gdzie stały, tu była ulica dźwięków. Dzwonki, trójkąt, tamburyn, 

grzechotka, drewienka i bębenek spojrzały na siebie i wspólnie stworzyły cudowną melodię. 

Po chwili dzwonki, trójkąt, tamburyn, grzechotka, drewienka i bębenek wyruszyły w drogę 

powrotną do domu, gdyż znalazły już ulicę dźwięków. Po długim marszu bębenek pożegnał się, 

a dzwonki, trójkąt, tamburyn, grzechotka i drewienka poszły dalej. Trochę później pożegnały 

się drewienka, a dzwonki, trójkąt, tamburyn i grzechotka poszły dalej.  Za chwilę 

także grzechotka była już w domu. Teraz szły tylko dzwonki, trójkąt, tamburyn. Po kilku 

krokach dotarły do domu, w którym mieszkał tamburyn. Teraz podróżowały 

już tylko dzwonki i trójkąt. Gdy trójkąt także dotarł do swojego domu, dzwonki same pobiegły 

do siebie tak szybko, jak tylko potrafiły, aby móc wreszcie odpocząć. Teraz dookoła jest cicho 

jak makiem zasiał, a na ulicy dźwięków nic nie słychać. 

  

Przez kilka chwil dziecko  delektuj się ciszą. Następnie można chwilę porozmawiać na temat 

spaceru po „ulicy dźwięków”. 

3. Zabawa plastyczno – konstrukcyjna „Instrumenty” 

- Zadaniem dziecka  jest skonstruować dowolny instrument przy użyciu butelek, pudełek, 

pojemników, ziarenek grochu, fasoli, guzików, gumek recepturek itp. Po zakończonej pracy 

dziecko próbuje nadać mu nazwę.  

4. Zabawa ruchowa „Muzyczna kraina” 

 – dziecko zamienia  się  w mieszkańca zaczarowanej krainy. Swobodny taniec do utworu….z 

użyciem apaszek. 

Propozycja muzyki: https://www.youtube.com/watch?v=GC7PycSBILc 

5. Karta pracy- zaznacz tyle kółek, ile jest instrumentów. Wpisz odpowiednią cyfrę. 

https://3.bp.blogspot.com/-wQX4LvQwJXE/XGG2PsNeP1I/AAAAAAAABsY/dR-

LTJivGjM-QDDo6oZJYjKd5B8S_ysRQCLcBGAs/s1600/instrumenty%2Bkolor%2Bkp.jpg 

6. Pokoloruj obrazek zgodnie z oznaczeniem, zobacz co on przedstawia-

http://p.calameoassets.com/180416115222-e17f8bcd3a651a26d04d63770ade6317/p78.jpg 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GC7PycSBILc
https://3.bp.blogspot.com/-wQX4LvQwJXE/XGG2PsNeP1I/AAAAAAAABsY/dR-LTJivGjM-QDDo6oZJYjKd5B8S_ysRQCLcBGAs/s1600/instrumenty%2Bkolor%2Bkp.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-wQX4LvQwJXE/XGG2PsNeP1I/AAAAAAAABsY/dR-LTJivGjM-QDDo6oZJYjKd5B8S_ysRQCLcBGAs/s1600/instrumenty%2Bkolor%2Bkp.jpg
http://p.calameoassets.com/180416115222-e17f8bcd3a651a26d04d63770ade6317/p78.jpg


8 V 20 r. – piątek 

1. Słuchanie  wiersza „Cisza”(autor  nn.) 

 

Kiedy jest cicho? 

w lesie, gdy szumi wiatr w drzewach. 

w polu, gdy usłyszysz, że skowronek śpiewa. 

w przedszkolu, gdy pani czyta czarodziejskie baśnie. 

w domu, gdy chodzisz lekko nim braciszek zaśnie. 

a najciszej, gdy mama szepce ci do uszka. 

jesteś moja kochana dziewuszka” 

 

Rozmowa  na  temat  wiersza: 

- O czym mówi wiersz? 

-Kiedy jest cicho? 

-Co by było, gdyby w lesie dzieci zaczęły hałasować? 

-a gdyby w polu zaczęły hałasować? 

-a w domu, gdy wszyscy zasypiają? 

-Kiedy jeszcze hałas może przeszkadzać? 

Dziecko podaje swoje propozycje. 

Rodzic  przedstawia  sytuacje, w których należy zachować ciszę. 

1.gdy ktoś jest chory, 

2.gdy ktoś się uczy, 

3.gdy ktoś rozmawia przez telefon, 

4.gdy pani w klasie prowadzi zajęcia, 

5.gdy rodzice pracują, 

6.gdy ktoś ogląda bajkę itp. 

 

Dziecko  odpowiada  dlaczego  w  tych  wypadkach  nie  należy  hałasować. Nawiązuje do 

podobnych sytuacji w swoim domu. Wypowiada się czy w podobnych sytuacjach zachowuje 

ciszę 

 

2. Zabawa ruchowa ”Czy potrafimy być cicho” 

-wstaje  po cichu  np.  z dywanu 

-chodzi  cicho po dywanie 

-siada  po cichu na krzesełku 

-bierze  po cichu zabawkę z półki i odkłada ją na miejsce 

-siada  cicho na dywanie. 

 

3. Słuchanie  utworu R. Schumana  pt.; ,,Marzenie’’ 

Rodzic  informuje  dziecko, że  gdy jest cicho lub płynie z radia cicha , spokojna muzyka 

możemy sobie pomarzyć o różnych przyjemnych rzeczach. My też spróbujemy pomarzyć przy 

muzyce. 



Dziecko  kładzie się na dywanie  lub  łóżku, zamyka oczy. 

Rodzic  włącza ”Marzenie” R.Schumana. 

https://www.youtube.com/watch?v=M5w7pQoRwnk 

 Dziecko  słucha. Rodzic  zgłasza  stopniowo muzykę. Muzyka staje się głośna, nieprzyjemna 

dla ucha. Rodzic obserwuje reakcje dziecka i zadaje pytania. 

-co się stało że przestałeś  marzyć? 

-co poczuły twoje uszy, gdy muzyka stała się głośna? 

-jak zachowywało się twoje  serce? 

-czy czułeś (- aś) się przyjemnie? 

-dlaczego nie lubimy przebywać w miejscach, w  których jest duży hałas? 

-co czują inni ludzie, gdy my hałasujemy? 

-dlaczego powinniśmy chronić swoje uszy i uszy innych ludzi? 

 

4. Oglądanie  ilustracji  przedstawiającej  budowę  ucha  ludzkiego 

https://eszkola.pl/biologia/budowa-ucha-5751.html?strona=2 

Rodzic  przekazuje dziecku podstawowe informacje o budowie ucha.  

 

5. Dlaczego powinniśmy dbać o nasze uszy - rozmowa 

Dziecko  słucha piosenki ”Nasze uszy słyszą świat” 

https://eszkola.pl/biologia/budowa-ucha-5751.html?strona=2 

Wypowiadają się na temat treści. Bawi  się naśladując jej treść. 

 

 

 

Propozycje  dodatkowe 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LKyZtocE9u0      O RYTMIE, NUTACH,  ITD. 

https://www.youtube.com/watch?v=QT-2bnINDx4      PIOSENKA   ,,PRZEGOŃ WIRUSA’’ 

 

oglądanie ilustracji różnych instrumentów: 

https://przedszkolankowo.pl/2017/01/12/instrumenty-muzyczne-plansze-zestaw-1/ 

 

gitara z pudełka po chusteczkach higienicznych: https://ekodziecko.com/zabawkowa-gitara 

 

rysowanie po śladzie instrumentów: http://p.calameoassets.com/180416115222-

e17f8bcd3a651a26d04d63770ade6317/p77.jpg 

 

gry edukacyjne online z instrumentami- http://www.yummy.pl/gry-dla-dzieci/muzyczne.html 

 

 

Opracowały: Teresa Klasa, Renata Juras, Marta Różycka 
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