
22.05.2020 r. 

TEMAT TYGODNIA: W KRAINIE MUZYKI. 

TEMAT DNIA: GDZIE MIESZKAJĄ NUTY? 

 

 

1. OPOWIADANIE. 

Wysłuchanie opowiadania pt. „Dlaczego zepsuł się bęben?” 

 

„W każdym przedszkolu, w każdej sali jest wiele instrumentów. Mamy tam metalowe: 
talerzyki, trójkąty, dzwonki, drewniane drewienka, skórzane bębny i grzechoczące grzechotki 
różnego rodzaju. 

W dzień na instrumentach grają dzieci, a nocą, kiedy dzieci śpią w domach, w swoich 
wygodnych łóżeczkach, instrumenty czasem same grają, jak prawdziwa orkiestra. 

Grzechotka marakas gra drewienkami do rytmu wybijanego przez bębenek, talerzyki 
grają na trójkącie, a akompaniują im dzwonki. 

Pewnej nocy dzwonki grały w towarzystwie bębna, który żalił się, że nie może 
wydawać tak wysokich dźwięków jak one. Dzwonkom wydawało się to bardzo proste, 
poradziły bębnowi, aby próbował. 

Bęben próbował, ale nic z tego nie wychodziło. 

Dzwonki mówiły, żeby nie rezygnował z prób, i grały przy tym najpiękniejsze wysokie 
dźwięki. 

Bęben próbował raz, drugi, trzeci, aż wreszcie… traaaach! Pękła skóra w bębnie! 

Dzwonki zasmuciły się bardzo, ale przecież one tego nie chciały. 

Pani oddała bęben do naprawy i przez wiele dni nie było go w przedszkolu. 

Gdy powrócił, wydawał się jakby inny, już nie chciał, aby go uczyć „wysokich 
dźwięków”. 

Pewnego dnia powiedział dzwonkom: 

- Nie potrafię wydawać wysokich dźwięków, ponieważ nie jestem jak wy z metalu. Ale 
zawsze mogę wam towarzyszyć w grze.  

Dzwonki ucieszyły się bardzo (bo bały się, że bęben gniewa się na nie) i zgodziły się na 
propozycję bębna. Odtąd często „grają razem” – dzwonki wysokie dźwięki, a bęben niskie. 

Jest im ze sobą dobrze”. 



2. PIOSENKA. 

„Jestem sobie przedszkolaczek” 

https://www.youtube.com/watch?v=EfYUcT1P2AQ 

 

3. ZABAWA SŁUCHOWA.  

Wysłuchanie wiersza Ewy Żylińskiej pt. „Muzyka”. 

„Muzyka” 

Czy śpiewanie czajnika 

to też muzyka? 

A mruczenie kota,  

a granie na płotach? 

A płacz malutkich dzieci? 

A szelest śmieci?... 

Nie dowiesz się z wierszyka,  

Gdzie chowa się muzyka. 

Może w tobie jest właśnie? 

Zanuć zanim zaśniesz… 

 

4. GDZIE MIESZKA MUZYKA? 

Może w leśnym śpiewie ptaków? 

https://www.youtube.com/watch?v=W5ACbMU15R4 

Może w śmiechu dziecka? 

https://www.youtube.com/watch?v=L49VXZwfup8 

A w mruczeniu kota? 

https://www.youtube.com/watch?v=CRlQgDqkZ7A 
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czy szczekaniu psa? 

https://www.youtube.com/watch?v=mRq7urXl5xQ 

A może ukrywa się tylko w instrumentach? 

Kastaniety  

https://www.youtube.com/watch?v=TzQLKeMQb44 

Tamburyn 

https://www.youtube.com/watch?v=dAKY_sTd-b4 

Trąbka 

https://www.youtube.com/watch?v=HWeC6_srMk8 

Gitara 

https://www.youtube.com/watch?v=vEsDYCanla4 

Flet  

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

Puzonu  

https://www.youtube.com/watch?v=va2EjiLU4lY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mRq7urXl5xQ
https://www.youtube.com/watch?v=TzQLKeMQb44
https://www.youtube.com/watch?v=dAKY_sTd-b4
https://www.youtube.com/watch?v=HWeC6_srMk8
https://www.youtube.com/watch?v=vEsDYCanla4
https://www.youtube.com/watch?v=xciSgNdREMY
https://www.youtube.com/watch?v=va2EjiLU4lY


5. PRACA PLASTYCZNA.  

Pomaluj farbami marakasy.  

 

 

 

 

 

 


