
Propozycja  zbaw  od  11.05. do 15.05.2020r. w gr. 1 

Temat kompleksowy: W krainie muzyki. 

11.05.  poniedziałek Temat: Wesołe piosenki  

1. Powitanka Wszyscy są, witam was 

https://www.youtube.com/watch?v=h9wMpq8kqkA&list=PLGcoLgfPTGkHrihztehFcif7iOMR

Gu1Xt  

2. Kto się boi smoka? – ilustrowanie ruchem treści piosenki sł. Małgorzata Nawrocka, muz. Michał 

Witecki. https://www.youtube.com/watch?v=1bdyveCtVSM&t=59s   

Rodzic odtwarza nagranie piosenki lub śpiewa samodzielnie oraz ilustruje refren ruchem. 

Kto się boi smoka,    (lornetka z dłoni, rozglądamy się) 

może lis, a może foka?   (wskazujemy na prawą i lewą stronę) 

Kto się boi smoka    (lornetka z dłoni, rozglądamy się) 

i uciekać chce?    (bieg w miejscu) 

Kto się boi smoka,    (lornetka z dłoni, rozglądamy się) 

może lis, a może foka?   (wskazujemy na prawą i lewą stronę) 

Kto się boi smoka?    (lornetka z dłoni, rozglądamy się) 

Bo ja nie.     (wskazujemy na siebie, zaprzeczamy głową) 

Gdyby chciał księżniczkę pożreć na śniadanie, 

to za karę potem lodów nie dostanie. 

Kto się boi smoka... 

Jeśli będzie dzieci straszył na spacerze, 

to mu nie pozwolę jeździć na rowerze. 

Kto się boi smoka... 

Wychowanie smoka to niełatwa sprawa. 

Kto dokona tego, ten dostanie brawa. 

Kto się boi smoka... 

3. Rozmowa z dzieckiem na temat treści piosenki. Przykładowe pytania jakie Rodzic może zadać 

dziecku: Jaki jest smok?; Z jakiego powodu można bać się smoka?; Gdzie mieszkają smoki?; Gdzie 

można je spotkać?; Jak zachowuje się smok z piosenki?; Co trzeba zrobić ze smokiem, aby nikt się 

go nie bał?  

4. Do czego zaprasza instrument? – zabawa orientacyjno-porządkowa, reagowanie na zmianę tempa 

muzyki. Rodzic przygotowuje trzy przedmioty wydające konkretne dźwięki np. metalowy talerz, 

kołatkę, grzechotkę, lub inne. Na sygnał poszczególnych dźwięków dziecko wykonuje inny ruch. 

Np. sygnał na talerzu zaprasza dziecko do ciężkiego, powolnego chodu; sygnał na kołatce oznacza 

bieganie, natomiast gra na grzechotce zachęca dziecko do chodzenia na palcach. Gdy dziecko już 

zapamięta dźwięk i przypisany mu ruch, możemy utrudnić zabawę, zmieniając kolejność 

dźwięków.  

5. Kolorowy smok – praca plastyczna do wyboru:  

z papieru kolorowego https://pracaplastyczna.pl/index.php/legendy/1410-smok-wawelski 

 z kółek https://pl.pinterest.com/pin/802625964818124527/ 

 Dodatkowe propozycje zabaw: 

  Osłuchanie z piosenką Przegoń wirusa https://www.youtube.com/watch?v=QT-2bnINDx4 

 Can You Play The Drums?   https://www.youtube.com/watch?v=ppuQF_2LqAw 

 Elementy  muzykoterapii w zakładce: materiały terapeutyczne na stronie internetowej przedszkola 
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12.05. wtorek  Temat: Konstruujemy instrumenty.  

1. Słuchanie piosenki Przegoń wirusa https://www.youtube.com/watch?v=QT-2bnINDx4 

 

2. Rysowanie przy muzyce – reagowanie na umówione sygnały, usprawnianie małej motoryki, 

podziwianie efektów plastycznych. Dziecko wykonuje to, co mu podpowiada muzyka: 1. płynna 

– dziecko maluje w powietrzu fale, łuki; 2. staccato – dziecko rysuje kropki, koła; 3. szybka – 

dziecko rysuje zygzaki. Pomiędzy trzema rodzajami muzyki odtwarzana jest muzyka do biegania. 

Zabawę należy powtórzyć kilkukrotnie.  

1.muzyka płynna 

https://www.youtube.com/watch?v=4OS0il2c9AU&list=PLS5sKbUPB7PhGr3sSBaKze5FyfJPl

o4pb&index=17 

2.muzyka staccato https://www.youtube.com/watch?v=ic3U9bym3cQ 

3.muzyka szybka https://www.youtube.com/watch?v=Ovpnw_pynBs 

Muzyka do biegania https://www.youtube.com/watch?v=EGbtoMM9CQk 

Następnie Rodzic zaprasza dziecko do malowania muzyki. Dziecko wykonuje pracę używając 

kredek – pasteli lub farb i pędzla lub własnych palców. Słucha tej samej muzyki. Podczas muzyki 

do biegania dziecko odpoczywa, przy muzyce płynnej maluje fale, łuki; staccato – kropki, koła; 

szybkiej – zygzaki, mazaje. Za każdym razem zmienia kolor.  

 

Podziwianie efektów plastycznych – zachęcamy do przesłania prac dziecka na mail: 

p71grupa1@interia.pl  

 

3. Miś perkusista – doskonalenie funkcji słuchowych oraz umiejętności przeliczania w zakresie 

dostępnym dla dziecka. Rodzic do zabawy wykorzystuje zabawkę - misia. Miś lubi grać na 

instrumentach, ale niekoniecznie potrafi i się tego wstydzi. Spróbuje zrobić to za parawanem. 

Rodzic schowany częściowo za parawanem gra np. na bębenku. Zadaniem dziecka jest słuchać i 

liczyć, ile razy Miś uderzył w bębenek. Dziecko układa przed sobą tyle klocków, ile było uderzeń, 

przelicza klocki.  

 

4. Wykonanie instrumentów perkusyjnych według własnego pomysłu lub poniższego opisu. 

grzechotki: do pojemniczka po jogurcie dziecko wsypuje ryż, zakłada papierową serwetkę i 

mocuje ją za pomocą gumki recepturki; lub https://pl.pinterest.com/pin/847380486127557504/  

szeleszczący patyk: dziecko w górnej części patyka przywiązują na supeł paski folii. Potrząsając 

i machając, uzyskuje efekt szelestu. 

 marakasy https://pl.pinterest.com/pin/847380486127557480/  

 gitara z pudełka i gumki https://pl.pinterest.com/pin/847380486127557492/  

zbiór pomysłów na instrumenty muzyczne m.in. gitara, tamburyno, kastaniety, bębenki, 

grzechotki, dzwoneczki itp. https://ekodziecko.com/category/instrumenty 

Dodatkowe propozycje zabaw: 

 Melodie ze szklanek https://www.youtube.com/watch?v=gkSbjZmZtYQ 

 Puzzle gitara https://www.activities.websincloud.com/puzzles/jigsaw/bumba/2.html 
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13.05. środa  Temat: Muzyka wokół nas. 

1. Powitanka Wszyscy są, witam was 

https://www.youtube.com/watch?v=h9wMpq8kqkA&list=PLGcoLgfPTGkHrihztehFcif7iOMR

Gu1Xt  

 

2. Zagadki słuchowe Odgłosy natury  

https://www.youtube.com/watch?v=JwbMnvfN2y8&app=desktop 

 

3. Szumiący las – usprawnianie aparatu mowy. Rodzic recytuje wiersz Szumiący las Doroty Gellner: 

Kiedyś z tatą szłam przez las,  

a las szumiał cały czas!  

Szumiał, szumiał, szumiał,  

nic innego las nie umiał.  

Powiedziałam mu do ucha:  

- Przestań szumieć!  

Nie posłuchał.  

Nie posłuchał.  

Nie zrozumiał.  

Skąd wiem?  

No bo dalej szumiał! 

Rodzic  pyta: Jaki dźwięk wydaje las? Dziecko naśladuje odgłos na głosce „sz”.  

4. Pszczoły zbierają nektar – zabawa z elementem równowagi. Dziecko to pszczółka, zadaniem jest 

zebranie nektaru z kwiatów. Dziecko swobodnie biega przy dowolnej skocznej muzyce, podczas 

przerwy w muzyce staje na kwiatach – kolorowych krążkach. Dla utrudnienia zabawy dziecko 

może stanąć na jednej nodze.  

 

5. Puzzle online Las https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=1dd41bf5fe54  

Dodatkowe propozycje zabaw: 

 Zabawa przy piosence Wash Your Hands https://www.youtube.com/watch?v=dDHJW4r3elE 

 Mozaika – zabawa konstrukcyjna. Rodzic przygotowuje wycięte z papieru figury geometryczne; 

zadaniem dziecka jest ułożyć ciekawą kompozycję i przykleić na kartce.  

 

14.05.  czwartek  Temat: Mała orkiestra. 

1. Jestem muzykantem – zabawa ze śpiewem, doskonalenie artykulacji poprzez śpiewanie zgłosek 

dźwiękonaśladowczych. https://www.youtube.com/watch?v=or-xxFjWMy0 

Jestem muzykantem-konszabelantem, 

my muzykanci-konszabelanci. 

Ja umiem grać, my umiemy grać. 

– A na czym? – Na pianinie. 

A pianino, i no, i no, a pianino, i no, i no, 

a pianino, i no, i no, a pianino, bęc!  
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Inne propozycje: na flecie: fiju, fiju; na skrzypcach: dylu, dylu; na trąbce: tru, tu, tu, tu; na bębnie: 

bum ta-ra-ra; na kołatce: kle, le, le, le.  

2. Karta pracy – dobierz właściwe kształty instrumentów, obrysuj je zgodnie z kierunkiem strzałki 

str.27 file:///C:/Users/Renata/Downloads/181502_Plac-zabaw.-Trzylatek.-Cz.-2.-Karty-pracy-25-

28.pdf  

 

3. Słuchanie wiersza Orkiestra Agnieszki Frączek – rozpoznawanie i nazywanie instrumentów.  

Bum bum bum! 

Tra, ta, ta, 

w naszym domu 

wciąż ktoś gra. 

Antek dudni na puzonie, 

naśladując wściekłe słonie, 

Franek w trąbę dziko dmie, 

musisz słuchać, chcesz czy nie. 

Stryj Ignacy na pianinie 

brzdąka gamę co godzinę. 

Rock and rolla na cymbałkach 

wystukuje ciocia Alka. 

Ja koncerty daję w przerwach, 

po mistrzowsku gram na nerwach. 

Rodzic zadaje pytania, np.: Kim jest muzyczna rodzina?; Na jakich instrumentach grają jej 

członkowie?; Co to znaczy „grać komuś na nerwach”? 

Orkiestra – film z odgłosami instrumentów https://www.youtube.com/watch?v=O1S01XGAuPI 

4. Dyrygent – poznanie pracy dyrygenta oglądanie filmu, obserwowanie zachowania dyrygenta i 

muzyków https://www.youtube.com/watch?v=fOorE4QwuCc 

Dyrygent https://www.youtube.com/watch?v=Uy4xW1LYDag 

 

5. Walc kwiatów – rozwijanie kreatywności ruchowej w trakcie zabaw muzycznych. Dziecko trzyma 

w dłoniach szyfonowe chusteczki, tańczy według własnego pomysłu do muzyki Mariage d’amour 

Paul de Senneville’a https://www.youtube.com/watch?v=ulEkiWpK7Ik 

 

Dodatkowe propozycje zabaw: 

 Harfa https://www.youtube.com/watch?v=yem1cDIubMk 

 Flet https://www.youtube.com/watch?v=l6Paf54qhdI 

 Karta pracy – kodowanie: trąbka  http://p.calameoassets.com/180416115222-

e17f8bcd3a651a26d04d63770ade6317/p78.jpg 

 Dźwięki i odgłosy – instrumenty muzyczne https://www.youtube.com/watch?v=MadTiSUv4Jo 

 Piosenka edukacyjna Filharmonii Gorzowskiej 

https://www.youtube.com/watch?v=UZCX4gUlJZk 
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15.05. piątek  Temat: Czy znasz te melodie?   

1. Przez tropiki – zabawa usprawniająca małą motorykę, porównywanie liczebności. Rodzic 

rozsypuje na podłodze guziki różnego koloru i różnej wielkości. Recytuje wiersz, dziecko 

naśladuje ruchem jego treść.  

Przez tropiki, przez pustynię   (dziecko chodzi swobodnie) 

toczył zając wielką dynię.  

Toczył, toczył dynię w dół.   (dziecko naśladuje ruch toczenia) 

Pękła dynia mu na pół.  (wykonuje powolny wymach rękoma wyciągniętymi 

do przodu, jednocześnie prostując się) 

Pestki się z niej wysypały,   (robi młynek rękoma) 

więc je zbierał przez dzień cały. 

Raz, dwa, trzy! Raz, dwa, trzy!  (rytmiczne wyklaskuje) 

Ile pestek zbierzesz ty?   (Rodzic wskazuje na dziecko) 

Dziecko zbiera do kubeczków guziki z podziałem na kolor lub wielkość. Porównuje liczbę 

guzików w kubkach; gdzie jest mało/ dużo, mniej/ więcej.   

2. Znajome piosenki – doskonalenie percepcji i pamięci słuchowej podczas rozwiazywania zagadek 

słuchowych. Dziecko próbuje odgadnąć piosenkę po usłyszeniu kilku taktów. 

Hyc, Tup, Klap https://www.youtube.com/watch?v=WeRYx4rZRSc 

Skaczemy, biegniemy, tańczymy https://www.youtube.com/watch?v=OZTYeTEZ2wA 

Koniki https://www.youtube.com/watch?v=r8qvgiG0GXA 

Witajcie w naszej bajce https://www.youtube.com/watch?v=WyzrrNUpj-E 

Krakowiaczek jeden https://www.youtube.com/watch?v=HKiHrGivkqY 

Deszczowa piosenka https://www.youtube.com/watch?v=nusPMHbwlrQ 

Dziwne rozmowy https://www.youtube.com/watch?v=jI9trIb3NJQ 

Święta z jajkiem i zającem https://www.youtube.com/watch?v=xAhMOdXuujg 

Hej, zielona żabko https://www.youtube.com/watch?v=QBvI7ruq6A8 

Cebulka i buraczek https://www.youtube.com/watch?v=fw9_roEJVOs 

3. Zabawa relaksacyjna, masażyk. Dziecko siedzi tyłem do Rodzica, który wykonuje masaż na 

plecach dziecka.  

Idą słonie – na plecach kładziemy na przemian całe dłonie;  

Idą konie – dotykamy piąstkami;  

Idą panieneczki na szpileczkach – dotykamy palcami wskazującymi;  

Świeci słonko – zataczamy dłońmi kółka;  

Płynie rzeczka – rysujemy linię;  

Pada deszczyk – dotykamy wszystkimi palcami;  

Czujesz dreszczyk? – łaskoczemy. 

Dodatkowe propozycje zabaw: 

 Zabawa przy piosence Gangu Słodziaków pt. Zwariowanka 

https://www.youtube.com/watch?v=2g8L_rSlrew 

 Zabawy z rytmem https://www.youtube.com/watch?v=xAVjo8dDB74 

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