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TEMAT TYGODNIA: Muzyka jest wszędzie. 

TEMAT DNIA: Gdzie mieszkają nuty? 

 

1. Zaczniemy od zagadek:  

 

Pięć linijek – klucz je łączy. 

Na nich kółka z ogonkami. 

W każdym kółku dźwięk się kryje. 

Co to jest? Zgadnijcie sami.  

(NUTY) 

 

Na czym zapisać 

Nuty piosenki, 

By muzyk wiedział, 

Jakie to dźwięki? 

(PIĘCIOLINIA) 

 

Strzeże tajemnic, 

Jest wiolinowy, 

Otwiera zamki, 

Jest i basowy. 

(KLUCZ) 

 

Z pomocą dźwięków, 

Z pomocą ucha, 

Z radia lub z płyty 

Człowiek jej słucha. 

(MUZYKA) 

 

 

 

 

 



2. Wiersz ,,Nutki’’ I. Salach. 

 

Na pięciolinii siedzą nutki. 

Wysunęły nóżki, pokazały butki. 

A te butki czarne, małe, 

do zabawy doskonałe. 

Skoczyły czarne butki, 

uciekły nocą z piosenki nutki. 

Do – dobrze tańcowało, 

re – w stawie rechotało, 

mi – gawędziło miło, 

fa – fasolę i groch sadziło, 

sol – malowało parasol, 

la – lato pozdrawiało, 

si – po włosku gadało, 

do – wszystko dokładnie powtórzyło 

i na pięciolinię wróciło. 

 

3. „Zabawy na pięciolinii”- zabawa dydaktyczna. 

Dziecko otrzymuje swoją pięciolinię i zestaw 6 nutek (nakrętek). Rodzic czyta 

wiersz, a zadaniem dziecka jest umieszczanie nutek zgodnie z jego treścią. 

"Skaczące nutki" A. Bober 

Pierwsza nutka, na pierwszej linii się ustawiła. 
Druga nutka, na drugą linię wskoczyła. 

Trzecia nutka, na trzeciej linii usiadła, 
Czwarta nutka, na czwartą linie się wkradła. 

Piąta nutka, na piąta linię się wspięła, 
A szósta nutka nad liniami zasnęła. 

 

 



 

4. Plastyka – „Nutki”. 

 

 

Do wykonania nutek potrzebne będą: 

 kasztany, 

 wykałaczki, 

 plastelina, 

 włóczka, 

 nożyczki, 

 papier kolorowy, 

 kredki, 

 klej, 

 wydrukowane nutki. 

 

 

Nutka z kasztana: 

Wbij wykałaczkę w kasztana. Wytnij nożyczkami z papieru kolorowego 

chorągiewki i nadziej je na wykałaczki. Możesz dodatkowo ozdobić swoje 

nutki dodając np. włosy, muchę, wąsy, uszy, oczy. 

 



 
 

Nutka z papieru: 

Narysuj nutkę albo poproś Rodziców o jej wydrukowanie. Pomaluj 

kredkami albo wyklej kolorowym papierem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nutka z włóczki: 

Uformuj nutkę z włóczki.  

 

 
 

Nutka z plasteliny: 

Uformuj nutkę z plasteliny. 

 

 
 

 


