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CZWARTEK: MALUJEMY MUZYKĘ. 

 

1. Przedszkolna orkiestra – wysłuchanie wiersza Agnieszki Frączek. 

 

By zagrać z prawdziwą orkiestrą, 

nie trzeba być żadnym maestro, 

wystarczy fantazji ćwierć deka. 

Słuchacze już biegną z daleka! 

Bo Antek w parapet uderza 

i rocka grać na nim zamierza. 

Jaś stuka zażarcie w żeberka, 

aż grzejnik wywija oberka, 

Staś biurko przerobił na bęben 

i bębni w nie, nucąc kolędę, 

a Krzysiek na nerwach gra tryle… 

Przedszkolna orkiestra. I tyle. 

 

Odpowiedz na pytania:  

 Na czym grały dzieci w swojej orkiestrze?  

 Jaką muzykę grały?  

 Czy taka muzyka może się podobać? 

 

2. „Namalujmy muzykę!”  

 

Malowanie dziesięcioma palcami do muzyki (muzyka z gatunku heavy 

metal). Rodzic rozkłada na podłodze duży arkusz papieru (co najmniej 

A3). Dziecko swobodnie maluje farbami, wykorzystując wszystkie palce i 

całe dłonie – ilustruje muzykę. Następnie Rodzic powtarza ćwiczenie z 

muzyką relaksacyjną. Dziecko prezentuje swoje prace. Rodzic wywiesza 

je tak, by prace dziecka wisiały jedna pod drugą.  

 

Rodzic zadaje dziecku pytania:  

 

 Czym różnią się te prace? 

 Które są spokojne, a które nie?  

 Czy łatwo rozpoznać, które były malowane, podczas pierwszego i 

drugiego utworu? Dlaczego?  

 

 



3. Zabawa z rymowanką.  

 

Różne dźwięki są dokoła. Nasze uszy ich słuchają, 

Raz coś stuka, raz coś woła. Dzięki temu świat poznają. 

  

Wypowiadanie tekstu rymowanki staccato, czyli z wyraźnym dzieleniem 

na sylaby.   

Wypowiadanie tekstu legato – w sposób ciągły, płynny, niemal śpiewnie. 

 

4. Słuchanie piosenki Skaczące nutki (sł. Dorota Gellner, muz. B. 

Kolago). 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pP5LwJA1Gu0 

 

Do przedszkola wpadły nutki. 

Wszystkie miały czarne butki, 

czarne szelki i czapeczki, 

i skakały jak piłeczki. 

 

Ref.: 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. 

 

Ref.: Ta wysoko... 

 

Nawet na leżakowaniu 

przeszkadzały dzieciom w spaniu 

i skakały po kocykach 

w czarnych szelkach i bucikach. 

 

Ref.: Ta wysoko... 

https://www.youtube.com/watch?v=pP5LwJA1Gu0


5. Pląsy muzyczne – przypomnienie masażyku pleców. Rodzic 

naprzemiennie z dzieckiem wykonuje masaż zgodnie ze słowami i 

ruchami:  

Idą słonie - (na plecach kładzie na przemian całe dłonie) 

idą konie - (dotyka piąstkami) 

idą panieneczki na szpileczkach. - (dotyka palcami wskazującymi) 

Świeci słonko, - (zatacza dłońmi kółka) 

płynie rzeczka, - (rysuje linie) 

pada deszczyk. - (dotyka wszystkimi palcami) 

Czujesz dreszczyk? - (łaskocze) 

 

6. Zabawa Tańczące nutki.  

 

Przy melodii marszowej dziecko – nutka – idzie po obwodzie koła 

krokiem marszowym. Jest nutką marsza.  

Podczas melodii poleczki porusza się cwałem bocznym (jest nutką polki).  

Podczas melodii walca kołysze się na boki (jest nutką walca). 

 

7. Blok zajęć o emocjach – trema. „Jakie to uczucie?” – zagadka: 

 

Dopada cię to chwilę przed występem na scenie, 

gdy śpiewasz, grasz na instrumencie lub gdy masz przedstawienie. 

Czujesz niepokój przed tym przedsięwzięciem, 

choć wiesz, że czeka cię miłe przyjęcie. 

Gdy ktoś na ciebie patrzy, gdy oglądać cię chce, 

to nieprzyjemne uczucie właśnie ogarnia cię. (TREMA) 

„Trema” – dyskusja. Rodzic rozmawia z dzieckiem, zadaje mu pytania:  

 Co to jest trema?  

 Jakie to uczucie? 

 Kiedy można odczuwać tremę?  

 Co się z nami dzieje gdy czujemy tremę?  

 Czy ty kiedyś odczuwałeś tremę?  

 W jakiej to było sytuacji?  

 Czy było to przyjemne uczucie?  

 Czy tremę można przezwyciężyć? 

 Kiedy to uczucie mija? 

 



8. Karta pracy – Podziel na sylaby nazwy instrumentów pokazanych na 

zdjęciach. Otocz pętlami tyle nut pod każdym zdjęciem, ile sylab ma dana 

nazwa. Znajdź i otocz pętlami parę takich samych marakasów. Ile 

marakasów nie ma pary? Pokoloruj okienko z właściwą liczbą.  

(Załącznik 1) 

 

9. Karta pracy – Rysuj szlaczki po śladach, a potem – samodzielnie. 

To gama C-dur. Zaśpiewaj ją razem z Rodzicem. (Załącznik 2) 

  



 

Załącznik 1 

Podziel na sylaby nazwy instrumentów pokazanych na zdjęciach. Otocz pętlami 

tyle nut pod każdym zdjęciem, ile sylab ma dana nazwa.  

 

 

Znajdź i otocz pętlami parę takich samych marakasów. Ile marakasów nie ma 

pary? Pokoloruj okienko z właściwą liczbą.  



Załącznik 2 

Rysuj szlaczki po śladach, a potem – samodzielnie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

To gama C-dur. Zaśpiewaj ją razem z Rodzicem.   



Dodatkowe karty pracy (dla chętnych) 

Przyjrzyj się rysunkowi. Policz, ile jest na ilustracji wskazanych instrumentów. 

Narysuj w kółkach na dole strony odpowiednią liczbę kropek.  

Powiedz, jak nazywa się każdy z instrumentów na obrazku. 



Narysuj obrazek.  

 

Narysuj szlaczki po śladzie.   


