
Propozycja zajęć: 05.05.20 
Opracowała: Ewa Kuźniar 

 
T: Muzyka wokół nas. 
 
 

• Zabawa ruchowa z pokazywaniem 
 
Dziesięć palców mam – na pianinie gram (dzieci udają, że grają na pianinie) 
i dwie rączki mam – na bębenku gram (dzieci udają, że grają na bębenku) 
Dziesięć palców mam i na trąbce gram (dzieci pokazują 10 palców i grę na trąbce) 
i dwie ręce mam, więc zaklaszczę wam (dzieci klaszczą). 
 

• „Dziecięca orkiestra” – rozróżnianie dźwięków cichych i głośnych.  
Przedszkolaczki. Popatrzcie na fotografię poniżej. Jaka sytuacja i jakie miejsce są pokazane 
na zdjęciu?; Co tworzą wszyscy ludzie na tym zdjęciu?; Kim oni są?; Skąd muzycy wiedzą, 
jak mają grać?; Na ilu instrumentach w orkiestrze gra jeden muzyk?; Kim jest dyrygent?. 
 

 
 

• „Głośno – Cicho”. Posłuchaj teraz uważnie tej melodii. Będziesz dyrygentem. Kiedy 
będzie grała głośna muzyka twoje ręce będą szeroko rozłożone. Kiedy będzie grała 
cicho, będziesz miał złączone dłonie ☺ 

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

 

• „Wesoło – Smutno”. Posłuchaj tej melodii. Spróbuj określić jaka ona jest? Zgadza się. 
Raz wesoła a raz smutna. Kiedy będzie grała wesoło, podskakuj i się uśmiechaj ☺, kiedy 
zagra smutno stań w miejscu, zrób „lodową figurę” i smutną minkę . 

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

 

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


•  „Miś perkusista”– doskonalenie funkcji słuchowych. Przedstawiam Wam misia 

perkusistę.   
 
 Miś lubi grać na instrumentach, ale niekoniecznie potrafi i się tego wstydzi. O to trzy 
instrumenty: 
 
 

KOŁATKA https://www.youtube.com/watch?v=dOMHnbsXE6s 
 
 
 

 TRÓJKĄT 
https://www.youtube.com/watch?v=YI1fAfdDhhM 
 
 
 
 

BĘBENEK https://www.youtube.com/watch?v=nJkQUJZjBHw 
 
 
Czy umiecie podać nazwy tych instrumentów? Miś chciałby potrenować, ale się wstydzi. 
Spróbuje zrobić to w ukryciu. Waszym zadaniem będzie odgadnąć na jakim instrumencie 
zagrał miś.  
 

• Ćwiczenie grafomotoryczne: 

https://www.youtube.com/watch?v=dOMHnbsXE6s
https://www.youtube.com/watch?v=YI1fAfdDhhM
https://www.youtube.com/watch?v=nJkQUJZjBHw


 
 

 

• Piosenka „Skaczące nutki” – zachęcam was do wspólnego śpiewu ♪♫♪♫♫ 

 
https://www.youtube.com/watch?v=_BBku3XKrdY 

 
Skaczące nutki 

Do przedszkola wpadły nutki, 
wszystkie miały czarne butki, 

https://www.youtube.com/watch?v=_BBku3XKrdY


czarne szelki i czapeczki 
i skakały jak piłeczki. 
 
Ta wysoko, tamta nisko, 
ta z plecakiem, ta z walizką. 
Roztańczone nutki trzy: do, re, mi, nutki trzy. 
 
Poprosiły o mieszkanie 
w dużym, czarnym fortepianie, 
i biegały i skakały 
po klawiszach czarno-białych. 
 
Ta wysoko, tamta nisko, 
ta z plecakiem, ta z walizką. 
Roztańczone nutki trzy: do, re, mi, nutki trzy. 
 
Nawet na leżakowaniu, 
przeszkadzały dzieciom w spaniu 
i skakały po kocykach 
w czarnych szelkach i bucikach.  

     


