
Propozycje 04.05.2020 –08.05.2020
Gr. IV

Temat: W krainie muzyki 

Poniedziałek 04.05.2020

1. „Gimnastyka” ćwiczenie orientacji w schemacie ciała i przestrzeni- rodzic czyta tekst i 
wykonuje ruchy zgodnie z tekstem, dziecko go naśladuje.

Ta gimnastyka to fajna 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. /poszczególne części ciała pokazujemy obiema rękami/
Zabawę powtarzamy kilka razy zwiększając tempo

2.„Kolorowe nitki” – ćwiczenia oddechowe                                                                  
Przygotowujemy kolorowe nitki i zachęcamy dziecko do dmuchania na nitkę umieszczoną na 
dłoni/ do zabawy można wykorzystać np. kolorowe bibułki

3. Dźwięki wokół nas – zabawa słuchowa. Dziecko siedzi z zamkniętymi oczami.             
Słuchanie i nazywanie:                                                                                                             
-dźwięków dochodzących zza okna,                                                                                             
-dźwięków w pomieszczeniu, w którym jesteśmy np. otwieranie zamykanie drzwi, włączanie 
muzyki, upuszczanie przedmiotu, szuranie nogami krzesła.                                                        
Zachęcanie dziecka do odszukiwanie przedmiotów, dzięki którym można wzbudzić dźwięk:   
stukanie klockiem o podłogę, bębnienie palcami o drzwi szafy, piszcząca zabawka, 
szeleszczenie gazetą, stukanie o oparcie krzesła.
Dźwięki z przedmiotów łączymy z wyrazami dźwiękonaśladowczymi /np. miau, hau, mu/ 
artykułowaniem samogłosek /iiiiii,  ooooo, uuuuuu/.

4.Improwizacja ruchowa do muzyki                                                                       
Powiewanie, kręcenie, wachlowanie, podrzucanie  w górę apaszki, wstążki   i opadanie. 
Inspiracją do improwizacji ruchowej może być zabawa w „lustro”- rodzic pokazuje, a  
dziecko powtarza i odwrotnie

Przykładowa muzyka:                                                                      
https://www.youtube.com/watch?v=mmCnQDUSO4I 

https://www.youtube.com/watch?v=kSE15tLBdso 

https://www.youtube.com/watch?v=kSE15tLBdso
https://www.youtube.com/watch?v=mmCnQDUSO4I


5. Instrument muzyczny z butelki -praca plastyczna
Plastikową butelkę dziecko napełnia dowolnym materiałem sypkim i zakręca nakrętką. 
Butelkę należy ozdobić  wyklejając np. kolorowym papierem, plasteliną. 

Wtorek 05.05.2020

1. Zabawa ruchowa- reagowanie na sygnał słowny- dziecko maszeruje przy muzyce, kiedy 
usłyszy STOP zatrzymuje się, następnie dalej kontynuuje zabawę.

https://www.youtube.com/watch?v=EFJlIpENH9g

2.Słuchanie fragmentu wiersza A. Kamieńskiej „Koncert”.

Grały żabki w błocie: 
jedna na flecie, 
druga na trójkącie, 
trzecia na klarnecie, 

czwarta, jak to żaby, 
na skrzypcach — aby, aby, 
piąta na fortepianie 
głośno niesłychanie,

szósta na mandolinie, 
siódma na tamburynie,                                                                                                                  
aż taki zrobił się hałas,
że uszy zatkać zaraz.

 
-Co robiły żabki w błocie?
-Ile grało żabek?
-Na jakich instrumentach grały?
-Na jakim instrumencie ty lubisz grać?
-Kto to jest dyrygent i jaka jest jego funkcja w orkiestrze?

https://www.youtube.com/watch?v=EFJlIpENH9g


 Na jakim instrumencie Ty lubisz grać? 

Źródło: internet: /archiwumallegro, musicekspert.pl,emag.pl,pianostore.pl, skladmuzyczny.pl/

3. Zabawa rytmiczna „Muzykanci- konszabelanci”. Dziecko i rodzic siedzą naprzeciw 
siebie. Pokazują ruchem treść piosenki i śpiewają:

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.



W trakcie śpiewania  zmieniamy instrumenty np./ trąbka- tru-tu, tru,tu; skrzypce- dylu, dylu; 
gitara- drum, drum, flet-fiu, fiu/

4. Muzyka na obrazie- zabawa plastyczna
Posłuchaj muzyki i spróbuj ją namalować. Dziecko słucha muzyki, maluje palcami pędzlem 
lub rysuje.
Muzyka do wyboru:
https://www.youtube.com/watch?v=GC7PycSBILc
https://www.youtube.com/watch?v=8RhQkxkXkP0

5. Klockowe rytmy- odtwarzanie i kontynuowanie rytmu z klocków.                                
Rodzic układa wg własnego pomysłu rytmy z klocków, zadanie dziecka jest odtworzenie lub 
kontynuowanie rytmu. Do układania rytmów możemy użyć też zakrętek do butelek, 
patyczków, kartoników.

6. Swobodna ekspresja ruchowa przy muzyce- można zatańczyć z dzieckiem w parze, 
zachęcić go do naśladowania ruchów, np. klaskania, obracania się, spacerowania. Dziecko 
podejmuje próbę śpiewu.

Piosenka dodaje sił-  https://www.youtube.com/watch?v=Jl9hznbocKo

Środa 06.05.2020

1.„Jaki to instrument” zagadki muzyczne
Dziecko słucha nagrań instrumentów muzycznych / tamburyn, fortepian, perkusja, saksofon, 
bango, skrzypce, gitara. Zachęcamy dzieci do nazywania instrumentów, wyklaskiwania ich 
nazw, pokazywania ruchem gry na poszczególnych instrumentach.

https://www.youtube.com/watch?v=g6oQHc6zPcY

2.Słuchanie fragmentu wiersza  „Koncert” J. Kiersta
Przedstawiam wam, drodzy czytelnicy
mojego przyjaciela-dyrygenta.
Kocha się on w nutach i w muzyce
i w instrumentach.

Jest chudy, wysoki jak słonecznik,
co wyrasta nad kwiaty,
ale w ręce ma czarodziejską pałeczkę,
zaklęty patyk.

Na koniuszek tej cienkiej pałeczki
patrzą muzykusy-
lecą nuty, półnuty, ósemeczki
Słuchajcie, kto ma uszy.

https://www.youtube.com/watch?v=g6oQHc6zPcY
https://www.youtube.com/watch?v=Jl9hznbocKo
https://www.youtube.com/watch?v=8RhQkxkXkP0
https://www.youtube.com/watch?v=GC7PycSBILc


 

Źródło: pixabay.com

Dyrygent  kieruje zespołem muzyków/orkiestrą/  i za pomocą  np. pałeczki /batuty/, ruchów 
rąk, głowy  pokazuje muzykom jak mają grać: głośno czy cicho, szybko czy wolno. Wskazuje
też w jakiej kolejności  mają grać muzycy na  instrumentach.                                                     
Kto to jest dyrygent? Co trzyma w ręce? 

3. Co to jest filharmonia? – koncerty orkiestry odbywają w specjalnie do tego przygotowanych 
miejscach. Muzyki granej w filharmonii można posłuchać np. tutaj: 
https://www.youtube.com/watch?v=6zTc2hD2npA



- Kto występuje w filharmonii?
- Jak nazywa się osoba, która kieruje orkiestrą?
- Jak należy zachowywać się w filharmonii?
Film” Z wizytą w filharmonii?”
https://www.youtube.com/watch?v=W5dgRHiXoFI

https://www.youtube.com/watch?v=O1S01XGAuPI  Wesoła orkiestra  

4.” Batuta” praca plastyczna                                                                                                     
Zachęcamy dziecko do kolorowania  a następnie zwijania kartki papieru w cienką rurkę / do 
pomocy  w zwijaniu wykorzystujemy np. patyczek, ołówek/.

5. Zabawa rytmiczna „Głośno cicho”.

 Rodzic jest dyrygentem, a dziecko gra na dowolnym instrumencie - do gry można użyć  
drewnianych łyżek, klocków itp.  Gdy dyrygent podniesie pałeczkę do góry dziecko gra 
głośno, a gdy na dół dziecko gra cicho. Potem następuje zamiana ról.

6. „Majowy koncert” wykorzystanie dostępnych instrumentów  do swobodnego 
muzykowania z dzieckiem

https://www.youtube.com/watch?v=qBP5Qyxowug

Czwartek  07.05.2020

1.Rytmiczna rozgrzewka muzyczno ruchowa w podskokach.
https://www.youtube.com/watch?v=Zg7pCZOtMXo

2.Zabawa paluszkowa ”Liczymy do dziesięciu” https://www.youtube.com/watch?
v=AjA2M0hKvAA

Ja  jeden  palec  mam,  ja  jeden  palec  mam,  ja  jeden  palec  mam  i  coraz  szybciej  gram.
Ja  dwa  palce  mam,  ja  dwa  palce  mam,  ja  dwa  palce  mam  i  coraz  szybciej  gram.
Ja  trzy  palce  mam,  ja  dwa  palce  mam,  ja  trzy  palce  mam  i  coraz  szybciej  gram.
Ja  cztery  palce  mam,  ja  cztery  palce  mam,  ja  cztery  palce  mam i  coraz  szybciej  gram.
Ja  pięć  palców mam,  ja  pięć  palców  mam,  ja  pięć  palców  mam i  coraz  szybciej  gram.
Ja sześć palców mam, ja sześć palców mam, ja sześć palców mam i coraz szybciej  gram.
Ja siedem palców mam, ja siedem palców mam, ja siedem palców mam i coraz szybciej gram.
Ja osiem palców mam, ja osiem palców mam, ja osiem palców mam i coraz szybciej gram.
Ja dziewięć palców mam, ja dziewięć palców mam, ja dziewięć palców mam i coraz szybciej
gram.
Ja dziesięć palców mam, ja dziesięć palców mam, ja dziesięć palców mam i coraz szybciej
gram.

3.Zabawy z literką „Ł ł”  Przygotowujemy przedmioty na literkę ł np. łyżka, łopatka, 
łańcuszek, łata itp. Prezentujemy je dziecku, mówimy ich nazwy, zachęcamy dziecko do 
powtarzania. Nazywamy przedmioty na literkę „ł”, które uda  się odszukać (przedmioty, 

https://www.youtube.com/watch?v=AjA2M0hKvAA
https://www.youtube.com/watch?v=AjA2M0hKvAA
https://www.youtube.com/watch?v=Zg7pCZOtMXo
https://www.youtube.com/watch?v=qBP5Qyxowug
https://www.youtube.com/watch?v=O1S01XGAuPI
https://www.youtube.com/watch?v=W5dgRHiXoFI


obrazki);   prosimy dziecko by wyklaskało ich nazwy sylabami i policzyło sylaby; 
wyróżniamy głoskę, którą słychać na początku i na końcu wyrazu.
Pokazujemy litery: Ł,ł odszukujemy je  w  książeczkach,  gazetach.
Piszemy grubym pisakiem literki Łł  lub wycinamy szablon  zachęcamy dziecko np.: 
kolorowania, stemplowania patyczkiem do uszu maczanym w farbie, wyklejenia dowolnym 
materiałem liter, pisania  palcem na tacce z grysikiem. Można wykorzystać też  klocki, skakanki, 
sznurki  i ułożyć kształt na podłodze.

Spotkanie z literką Ł,ł  jest tutaj : 

https://www.youtube.com/watch?v=JqA9L1wmseo

Wyszukaj literę Ł: https://miastodzieci.pl/wp-content/uploads/2019/08/ll.png

Pokoloruj obrazki rozpoczynające się na literę Ł: 
https://miastodzieci.pl/wp-content/uploads/2010/02/756LL.gif

4. „Prawa – lewa” zabawa ruchowa.                                                                                   
Oznaczamy lewą rękę i lewą nogę dziecka przy pomocy frotki lub tasiemki. Dziecko porusza 
się w rytm dowolnej skocznej muzyki, na przerwę w muzyce wykonuje polecenia:                   
np.: podnieś lewą rękę, pomachaj prawą ręką, złap lewą ręką za lewe kolano, połóż prawą 
rękę na głowie, przybij piątkę prawą ręką, tupnij prawą nogą, dotknij lewą ręką brzucha itd.

5.Zabawa rytmiczna przy piosence „Trzech muzyków z kontrabasem” 
https://www.youtube.com/watch?v=Hhs1nJDeafU 

Trzech muzyków z kontrabasem daje koncert dziś pod lasem                                           
Wszystkie ptaszki się zleciały i w kółeczku wirowały.                                                                
Coraz szybciej pędzi koło już pod lasem jest wesoło                                                                
Lecz muzycy się zmęczyli, krótką przerwę ogłosili. Stop!                                                           
Trzech muzyków z kontrabasem daje koncert dziś pod lasem.                                                    
Wszystkie ptaszki się zleciały i w kółeczku wirowały.                                                                
Coraz szybciej pędzi koło już pod lasem jest wesoło,                                                                  
Lecz muzycy się zmęczyli, krótką przerwę ogłosili. Stop!

6. Co robi moja ręka? Zabawa naśladowcza- siadamy z dzieckiem naprzeciwko i 
wykonujemy czynności zgodnie z tekstem. Zachęcamy dziecko do naśladowania.

GŁASZE MIĘKKO, TAK, TAK, TAK.
SZCZYPIE- AJ, AJ, AJ!
TAŃCZY – HOP, HOP, HOP,
KLASZCZE- KLAP, KLAP, KLAP.
DOBRANOC - PA, PA, PA,
PUKA- PUK, PUK, PUK.
DRAPIE – DRAP, DRAP, DRAP.

https://www.youtube.com/watch?v=Hhs1nJDeafU
https://miastodzieci.pl/wp-content/uploads/2010/02/756LL.gif
https://miastodzieci.pl/wp-content/uploads/2019/08/ll.png
https://www.youtube.com/watch?v=JqA9L1wmseo


Piątek  08.05.2020

1.„A ram sam sam”- zabawa rytmiczno- ruchowa z piosenką
https://www.youtube.com/watch?v=k7AsdUIXR4s
Słuchamy piosenki i wykonujemy gesty do jej treści początkowo powoli, a potem coraz 
szybciej:
A ram sam sam, a ram sam sam
 Guli guli guli guli, a ram sam sam 
A ram sam sam, a ram sam sam 
Guli guli guli guli, a ram sam sam 
Arafik, arafik, guli guli guli guli guli a ram sam sam
Arafik, arafik, guli guli guli guli guli a ram sam sam 
/ „ram sam sam”- klaszczemy otwartymi dłońmi o uda,
  „guli guli guli guli”- kręcimy dłońmi młynek,
  „arafik, arafik”- składamy dłonie i podkładamy pod głowę/ 

2.Rozwiązywanie  zagadek o instrumentach:
- Okrągły, brzuchaty, wśród zabawek leży. Zależy mi na tym, żeby go uderzyć. Stuknę 

go czasem, zagra pod palcami. Dziękuje mi basem, gdy stukam pałkami./bębenek/
- Kto to jest? Odgadnie chyba każde dziecko! Stoi przed orkiestrą, wywija pałeczką/ 

dyrygent/
- Pobudkę gra dla żołnierzy i hejnał z Mariackiej Wieży i lśni jakby była ze złota  

trąbka/
- Za pociągnięciem smyczka, płynie z nich muzyczka /skrzypce/
- Ma trzy grube nogi, mnóstwo zębów białych, gdy mistrz przy nim siądzie, koncert da 

wspaniały /fortepian/
- -Zrobione są z drewna, cztery struny mają, gdy pociągniesz po nich smyczkiem to 

pięknie zagrają/ skrzypce/

3. Zabawa matematyczna „Klaśnij, tupnij, podskocz”                                                 
Przygotowujemy kartki rożną ilością kropek i z cyframi.                                                            
Dziecko maszeruje po pokoju, na sygnał zatrzymuje się wykonując polecenie np. klaśnij tyle 
razy, ile widzisz kropek, tupnij tyle razy ile wskazuje cyfra, podskocz tyle razy ile widzisz 
kropek.

4.Zabawa  naśladowcza „Echo”
Dziecko powtarza  krótki motyw rytmiczny podany przez osobę prowadzącą zabawę. Dziecko
naśladuje sposób klaskania / w ręce, kolana/  rytm, dynamikę.

5. „Spacer po linie” – zabawa ruchowa.                                                                                    
Kładziemy na podłodze sznurek można też nalepić taśmę:

-idziemy po linie przodem,

-idziemy po linie tyłem,

-idziemy po linie na czworakach,

-idziemy po linie wysoko podnosząc kolana,

-skaczemy przez  linę.

                                                                                        
6.Masażyk relaksacyjny „Tańcowały dwa Michały” J. Tuwim

https://www.youtube.com/watch?v=k7AsdUIXR4s


Dziecko siedzi tyłem do rodzica lub leży na brzuchu
Tańcowały dwa Michały
Jeden duży, drugi mały / rytmicznie przebieramy palcami po plecach dziecka/                    
Jak ten duży zaczął krążyć /zataczamy palcem duże koła/
To ten mały nie mógł zdążyć /szybciej zataczamy palcem małe koła/

Nie zapominamy o systematycznych ćwiczeniach doskonalących samoobsługę dzieci  
ubieranie, rozbieranie, wkładanie obuwia, mycie rąk, twarzy itp.

 Inne propozycje:

- Słuchanie wiersza E. Żylińskiej „Muzyka”                                                                                
Czy śpiewanie czajnika to też muzyka?                                                                                        
A mruczenie kota, a gra na płotach?                                                                                           
A płacz niegrzecznych dzieci, a szelest śmieci?                                                                           
Nie dowiesz się z wierszyka, gdzie się chowa muzyka.                                                               
Może w tobie jest właśnie zanuć zanim zaśniesz.                                                                   
Rozmowa na temat wiersza -zachęcanie dziecka do wspólnego śpiewania, nucenia.

-Pudełka akustyczne” przygotowujemy 6-8 takich samych pojemników. Napełniamy z 
dzieckiem po dwa pojemniki takim samym materiałem np. kamykami, kaszą

-Wysłuchanie i identyfikowanie dźwięków ze strony: odgłosy.pl

-Zabawy taneczne:
https://www.youtube.com/watch?v=Zg7pCZOtMXo rytmiczna rozgrzewka w podskokach
https://www.youtube.com/watch?v=Vq4LxW6QX7I zabawy ze świeżakami

https://www.youtube.com/watch?v=wYSzeb6jrTM tańczymy poleczkę

- Zabawa przy muzyce z chusteczkami- https://www.youtube.com/watch?v=pDU1tiBGiv0

- Ćwiczenia grafomotoryczne- 
https://akademia.pwn.pl/view/78679983-e2a6-457d-bd84-dfc73c9a0bd6/38009/
DWS_zeszyt_plastyczno_grafomotoryczny_01.pdf

- Ćwiczenia doskonalące koncentrację uwagi- 
https://akademia.pwn.pl/view/d92d7281-60e7-4876-ac53-76d4b31147c8/37994/
ZR_koncentracja_uwagi_poziom2_03.pdf

 

Opracowały: Renata Kamińska, Barbara Mazur, Marta Różycka

 

https://akademia.pwn.pl/view/d92d7281-60e7-4876-ac53-76d4b31147c8/37994/ZR_koncentracja_uwagi_poziom2_03.pdf
https://akademia.pwn.pl/view/d92d7281-60e7-4876-ac53-76d4b31147c8/37994/ZR_koncentracja_uwagi_poziom2_03.pdf
https://akademia.pwn.pl/view/78679983-e2a6-457d-bd84-dfc73c9a0bd6/38009/DWS_zeszyt_plastyczno_grafomotoryczny_01.pdf
https://akademia.pwn.pl/view/78679983-e2a6-457d-bd84-dfc73c9a0bd6/38009/DWS_zeszyt_plastyczno_grafomotoryczny_01.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=pDU1tiBGiv0
https://www.youtube.com/watch?v=wYSzeb6jrTM
https://www.youtube.com/watch?v=Vq4LxW6QX7I
https://www.youtube.com/watch?v=Zg7pCZOtMXo
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