
Propozycje działań edukacyjnych na 11.05 – 15.05.2020, grupa 2 

„W krainie muzyki” 

Poniedziałek 11.05. 

Temat: Instrumenty muzyczne 

1.  Masażyk buzi „Muzyczna kraina: 

Dziecko naśladuje poszczególne ruchy i gesty. Rodzic prosi, aby dziecko wyobraziło sobie, że 

jego zęby są klawiszami fortepianu i musi na nich zagrać. Następnie dziecko ma za zadanie 

spróbować zwinąć język w rurkę i udawać, ze gra na trąbce mocno dmuchając. Na koniec 

dziecko musi złożyć usta jak „rybki” i cmokać, dodatkowo wystukując rytm w uda. 

2. Słuchanie 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, 

ósma — mamo kochana – 

ćwiczyła na cymbałach, 

dziewiąta na wiolonczeli, 

a jakże, żebyście wiedzieli!, 



dziesiąta, tak jak wy czasami, 

biła w bębenek łapkami, 

aż taki się zrobił hałas, 

że uszy zatykać zaraz. 

Tylko dzieci i poeci 

stali nad brzegiem strumyka 

i zachwycali się: 

Ach, jaka ładna muzyka! 

3. Rozmowa na temat treści wysłuchanego wiersza: 

- Co robiły żabki w błocie? 

- Ile było żabek? 

- Na jakich instrumentach grały? 

4. „Co to jest orkiestra?” 

Rodzic pyta dziecko, czy wie, co to orkiestra, czy zna ich rodzaje albo czy wie jakie instrumenty 

tworzą orkiestrę. Do rozmowy z dzieckiem można wykorzystać następujące zdjęcia znajdujące 

się na stronie: 

https://www.istockphoto.com/pl/obrazy/orkiestra?mediatype=photography&phrase=orkiestra

&sort=mostpopular 

5. Poznajemy instrumenty muzyczne – zachęcamy do obejrzenia krótkiego filmiku 

dotyczącego instrumentów muzycznych. 

https://www.youtube.com/watch?v=5lrMLE0KFtQ 

6. Zabawa naśladowcza „ Dyrygent” – na początek rodzic pyta dziecko czy wie, kto to jest 

dyrygent i jaka jest jego rola w orkiestrze. Następnie rodzic proponuje, że on zostanie 

dyrygentem, a później nastąpi zmiana, czyli dziecko przyjmie taką rolę. 

https://www.istockphoto.com/pl/obrazy/orkiestra?mediatype=photography&phrase=orkiestra&sort=mostpopular
https://www.istockphoto.com/pl/obrazy/orkiestra?mediatype=photography&phrase=orkiestra&sort=mostpopular
https://www.youtube.com/watch?v=5lrMLE0KFtQ


Rodzic klaszcząc tworzy pewien rytm, który dziecko musi odtworzyć, później następuje 

zamiana ról. 

 

Wtorek 12.05. 

Temat: Instrumenty muzyczne – kontynuacja. 

1. Nazwijmy te instrumenty – rozpoznawanie i nazywanie instrumentów na obrazkach. 

https://pl.pinterest.com/wesolalogopedia/instrumenty/?e_t=e4e696f58fad440d8719e273cf205

b14&utm_source=31&utm_medium=2004&utm_campaign=rdboards&utm_content=760475

155767570341&utm_term=1 

2. Zagadki słuchowe dla dzieci „Co tak pięknie gra?” 

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

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

3. Zabawa rytmiczna „Muzykanci - konszabelanci”. 

https://www.youtube.com/watch?v=llfg3T-0zUE 

Dzieci pokazują ruchem treść piosenki i śpiewają: 

Jestem muzykantem-konszabelantem, 

My muzykanci-konszabelanci. 

Ja umiem grać, my umiemy grać. 

-Na skrzypcach, na skrzypcach 

dylu-dylu-dylu-dylu... 

Dzieci w trakcie śpiewania powtórek zmieniają instrumenty np./ trąbka- tru-tu, tru,tu; flet – 

firli-firli, beben – bum tarara – bum tarara, gitara- drum, drum, na wszystkim – dyly-tru, tu, 

tu, bym tarara itp. 

https://pl.pinterest.com/wesolalogopedia/instrumenty/?e_t=e4e696f58fad440d8719e273cf205b14&utm_source=31&utm_medium=2004&utm_campaign=rdboards&utm_content=760475155767570341&utm_term=1
https://pl.pinterest.com/wesolalogopedia/instrumenty/?e_t=e4e696f58fad440d8719e273cf205b14&utm_source=31&utm_medium=2004&utm_campaign=rdboards&utm_content=760475155767570341&utm_term=1
https://pl.pinterest.com/wesolalogopedia/instrumenty/?e_t=e4e696f58fad440d8719e273cf205b14&utm_source=31&utm_medium=2004&utm_campaign=rdboards&utm_content=760475155767570341&utm_term=1
https://www.youtube.com/watch?v=g6oQHc6zPcY
https://www.youtube.com/watch?v=MadTiSUv4Jo
https://www.youtube.com/watch?v=llfg3T-0zUE


4. Praca graficzna dotycząca instrumentów muzycznych – zachęcamy do skorzystania  

z podanej poniżej strony internetowej. Wybrane ćwiczenia można wydrukować i dać dziecku 

do rozwiązania. 

https://pl.pinterest.com/sylwiacieka/instrumenty-

muzyczne/?e_t=e4e696f58fad440d8719e273cf205b14&utm_source=31&utm_medium=2004

&utm_campaign=rdboards&utm_content=844495436315473376&utm_term=9 

 

Środa 13.05. 

Temat: Muzyczny świat 

 

1. Rozwiązywanie zagadek słownych o instrumentach: 

• Okrągły i brzuchaty, wśród zabawek czasem leży. Zależy mu na tym, aby go uderzyć.  

Gdy stuknę go czasem-zagra pod palcami. Głośno mi dziękuje, gdy stukam palcami. /bębenek/ 

• Mały i cienki, cieniutkim głosem. Zagra piosenki pod twoim nosem./flet/ 

• Chyba największy wśród instrumentów. Swoją ogromną paszczę otwiera. By pięknie grały 

wszystkie koncerty /fortepian/ 

• Zrobione są z drewna. Cztery struny mają. Gdy pociągniesz po nich smyczkiem. To pięknie 

zagrają./skrzypce/ 

• Duża albo mała, Jak u słonia zwie się. Gdy zaczynasz w nią dmuchać. Melodia się 

niesie./trąbka/ 

2. Zabawa muzyczno-ruchowa "Smutno – wesoło" z wykorzystaniem utworu: Śpiewające 

brzdące: „Muzyczne zabawy.” 

https://www.youtube.com/watch?v=PJKhqNlqY3Y 

Do zabawy przygotowujemy buźki smutną i wesołą (wycinamy kołeczka z papieru  

a uśmiechniętą i smutną buzię może narysować dziecko). Następnie słuchamy muzyki  

i próbujemy określić jej nastój (szybki - radosny lub powolny - smutny). Dzieci poruszają się 

https://pl.pinterest.com/sylwiacieka/instrumenty-muzyczne/?e_t=e4e696f58fad440d8719e273cf205b14&utm_source=31&utm_medium=2004&utm_campaign=rdboards&utm_content=844495436315473376&utm_term=9
https://pl.pinterest.com/sylwiacieka/instrumenty-muzyczne/?e_t=e4e696f58fad440d8719e273cf205b14&utm_source=31&utm_medium=2004&utm_campaign=rdboards&utm_content=844495436315473376&utm_term=9
https://pl.pinterest.com/sylwiacieka/instrumenty-muzyczne/?e_t=e4e696f58fad440d8719e273cf205b14&utm_source=31&utm_medium=2004&utm_campaign=rdboards&utm_content=844495436315473376&utm_term=9


do muzyki wesoło –  np. podskakując, kiwając się na boki z radosną miną lub smutno, 

maszerując powoli ze spuszczoną głową. Prowadząc zabawę możemy też przerwać puszczaną 

muzykę w dowolnie wybranym momencie i zapytać dziecko, jaki to był rodzaj muzyki. 

Prosimy, by dziecko odpowiedziało sylabizując: 

Smu-tna 

We-so-ła 

3. Wprowadzenie podziału instrumentów na dęte, perkusyjne i strunowe - rodzic 

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

dźwięki. Dziecko z pomocą rodzica wymienia, przelicza i określa, których instrumentów jest 

najwięcej, a których najmniej. Do zabawy potrzebne jest przygotowanie ilustracji kilku różnych 

instrumentów tak, aby dziecko było w stanie je sklasyfikować i przeliczyć. 

https://pl.pinterest.com/wesolalogopedia/instrumenty/?e_t=e4e696f58fad440d8719e273cf205

b14&utm_source=31&utm_medium=2004&utm_campaign=rdboards&utm_content=760475

155767570341&utm_term=1 

4. Zabawa „Prawda czy fałsz” – gdy usłyszane zdanie jest prawdziwe dziecko klaszcze  

w dłonie, jeśli zdanie jest fałszywe, opuszcza 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. Praca plastyczna – „Mój instrument” 

Dziecko z pomocą rodzica próbuje stworzyć instrument lub kilka instrumentów z rzeczy 

codziennego użytku np. ryżu, kaszy, makaronu oraz z pustych pudełeczek itp. 

https://pl.pinterest.com/wesolalogopedia/instrumenty/?e_t=e4e696f58fad440d8719e273cf205b14&utm_source=31&utm_medium=2004&utm_campaign=rdboards&utm_content=760475155767570341&utm_term=1
https://pl.pinterest.com/wesolalogopedia/instrumenty/?e_t=e4e696f58fad440d8719e273cf205b14&utm_source=31&utm_medium=2004&utm_campaign=rdboards&utm_content=760475155767570341&utm_term=1
https://pl.pinterest.com/wesolalogopedia/instrumenty/?e_t=e4e696f58fad440d8719e273cf205b14&utm_source=31&utm_medium=2004&utm_campaign=rdboards&utm_content=760475155767570341&utm_term=1


Przykład: bierzemy mały pojemniczek (np. po Kinder niespodziance) wsypujemy do środka 

ryż, zamykamy i powstaje nam grzechotka. Dzięki potrząsaniu pojemniczka z ryżem usłyszymy 

charakterystyczny dźwięk. To samo można zrobić z kaszą lub makaronem. 

Inna wersja zabawy będzie polegać na przygotowaniu kilku par jednakowo brzmiących 

pudełeczek i zadaniem dziecka będzie znaleźć parę. Zabawa ta rozwijać będzie zdolności 

manualne podczas przygotowywania pudełek dźwiękowych, stymulować zmysł dotyku  

i percepcję słuchową. 

 

Czwartek 14.05. 

Temat: Muzyka wokół nas. 

 

1. „Podróż na ulicę dźwięków” 

Bajka o ulicy dźwięków 

Były sobie kiedyś dzwonki, grzechotki, bębenki i tamburyna. Instrumenty te mieszkały w sklepie 

muzycznym na swoich półeczkach. Pewnego dnia wybrały się na spacer w poszukiwaniu ulicy 

dźwięków. Nie wiedziały gdzie ta ulica się znajduje, ale były tak ciekawe jak tam jest, że 

postanowiły jej poszukać. Aby było im przyjemniej maszerować, wyruszyły wszystkie razem: 

dzwonki, grzechotki, bębenki i tamburyna. Instrumenty szły jedno za drugim. Najpierw zaczęły 

grać dzwonki, następnie grzechotki, później bębenki, a na końcu tamburyna. Po długim marszu 

były już tak zmęczone, że dzwonki, grzechotki, bębenki i tamburyna grały bardzo cichutko. 

Dzwonki, grzechotki, bębenki i tamburyna wydając te cichutkie dźwięki zaczęły rozumieć, gdzie 

jest ta ulica dźwięków – dokładnie tam, gdzie stoją. Dzwonki, grzechotki, bębenki i tamburyna 

spoglądały na siebie i wspólnie stworzyły cudowną melodię. Po chwili wyruszyły w drogę 

powrotną, ponieważ odnalazły już ulice dźwięków. Po długim marszu pierwsze pożegnały się 

dzwonki. Zaraz po nich pożegnały się grzechotki, następnie bębenki, a tamburyna były już tak 

zmęczone, że szybciutko pobiegły do swojego ulubionego miejsca, do sklep muzycznego. Teraz, 

dookoła jest tak cicho jak makiem zasiał, a na ulicy dźwięków już nic nie słychać. 

2. Rozmowa na temat bajki: 

- jakie instrumenty pojawiły się w bajce? 



- który instrument był jako pierwszy/ostatni? 

- który instrument chciałbyś/chciałabyś mieć? 

3. „Taneczne improwizacje” – tańczenie do różnych gatunków muzycznych, określanie 

tempa, nastroju utworu.  

https://www.youtube.com/watch?v=E5PsRoi8oKI 

https://www.youtube.com/watch?v=afceLnZTLP4 

4. Zabawa muzyczno-ruchowa „Mam chusteczkę haftowaną” 

https://www.youtube.com/watch?v=Wug8EPjIChY 

5. Wykonanie karty pracy (źródło: Nauczyciela Przedszkola): Połącz w pary muzyków z 

odpowiednim instrumentami. Pokoloruj ilustracje. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=E5PsRoi8oKI
https://www.youtube.com/watch?v=afceLnZTLP4
https://www.youtube.com/watch?v=Wug8EPjIChY


 

Piątek 15.05 

Temat:  Muzyczna zabawy. 

 

1. Rytmiczna rozgrzewka 

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

2. Wysłuchanie opowiadania J. Waszczuk „ O Fryderyku Chopinie”. 

Mama, odbierając Karola z przedszkola, powiedziała: 

– Muszę zaprowadzić cię do dziadka Romana, ponieważ mam do załatwienia jeszcze mnóstwo 

spraw. 

Dziadek przywitał chłopca pyszną szarlotką i sokiem. Z daleka dobiegała cicha muzyka. 

– Ładna ta muzyka – powiedział Karol – co to jest? 

– A to muzyka Fryderyka Chopina, wielkiego kompozytora – odpowiedział dziadek.  

– To najsławniejszy polski kompozytor w naszej historii, znany na całym świecie. Urodził się  

w Polsce w Żelazowej Woli. Ma takie dziwne nazwisko, ponieważ jego tata był Francuzem. 

Chopin był geniuszem, na fortepianie nauczył się grać sam. 

– Bez niczyjej pomocy? – zdziwił się Karol. 

– Tak, a gdy miał sześć lat, potrafił zagrać każdą usłyszaną melodię – dodał dziadek. 

– Co działo się dalej? – dopytywał chłopiec. 

– W wieku dwudziestu lat Fryderyk Chopin wyjechał do Francji, do Paryża. Tam zrobił 

błyskawiczną karierę. Był znanym i cenionym kompozytorem. Zarabiał na życie, dając lekcje 

gry na fortepianie bardzo bogatym ludziom. Od młodych lat chorował na gruźlicę. Umarł w 

młodym wieku, ale zdążył napisać wiele pięknych utworów – opowiadał dziadek Zbyszek. 

– A może teraz, dziadku, posłuchamy twojego ulubionego utworu skomponowanego przez 

Chopina? – poprosił Karol. 

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


Dziadek z wnuczkiem usiedli wygodnie na kanapie i wsłuchiwali się w magiczne dźwięki 

Poloneza 

As-dur. 

https://www.youtube.com/watch?v=EtOh7IbV4uc 

3. Rozmowa na temat wysłuchanego opowiadania 

- na jakim instrumencie grał Fryderyk, 

- gdzie się urodził, 

- kto nauczył Fryderyka grać na fortepianie, 

- kim był Fryderyk Chopin 

4. Zabawa ruchowa z apaszkami „Taniec motyli” do utworu Fryderyka Chopina. 

https://www.youtube.com/watch?v=Jg459959VdY&feature=share 

Dziecko porusza się w rytm muzyki trzymając w ręku apaszkę. Gdy muzyka cichnie dziecko 

kuli się na podłodze, a gdy znów zaczyna grać, ponownie rozpoczyna taniec motylka. 

5. Praca plastyczna –„Maluję muzykę” 

Dzieci słuchając wybranego utworu F. Chopina malują obraz z wykorzystaniem farb 

plakatowych, który oddaje ich uczucia jakie im towarzyszą podczas słuchania. 

Propozycja utworu: 

https://www.youtube.com/watch?v=wEjx78UPEpQ 

Dodatkowe propozycja: 

• Wizyta online w Muzeum Fryderyka Chopina 

https://www.youtube.com/watch?v=6B87gugaW50 

 Pod podanym niżej linkiem znajdziecie Państwo gry edukacyjne dla dzieci związane 

ze światem muzyki 

http://chopin2010.pl/ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EtOh7IbV4uc
https://www.youtube.com/watch?v=Jg459959VdY&feature=share
https://www.youtube.com/watch?v=wEjx78UPEpQ
https://www.youtube.com/watch?v=6B87gugaW50
http://chopin2010.pl/
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