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TEMAT: GRAMY I ŚPIEWAMY. 

 

 

1. Wysłuchaj wiersza D. Niemiec „Muzyka jest wszędzie” (przeczytanego 

przez Rodzica) i odpowiedz na pytania. 

 

„Dźwięki płyną bardzo leciutko 

niby frunące ptaszki na wietrze. 

Ciekawi was, czego słucham? 

Właśnie przysłuchuję się orkiestrze. 

W tle brzmią grube trąby. 

Słychać skrzypce, dzwonki i flety. 

Mam na twarzy coraz większe wypieki. 

Teraz partię solową mają klarnety. 

Orkiestra gra coraz głośniej, 

czuję się podekscytowana. 

Dźwięków jest wokół mnie coraz więcej, 

chciałabym umieć tak grać sama. 

Bo świat nut jest zaczarowany, 

muzyka to coś wspaniałego. 

Może wzruszać, albo zachwycać, 

wzbudzić euforię w sercu każdego”. 

 

 Jak myślicie, gdzie była dziewczynka?  

 Czego słuchała?  

 Jakie instrumenty grały w orkiestrze?  



 Jak czuła się dziewczynka, słuchając muzyki?  

 Jakie emocje może wywoływać muzyka? 

 

2. Opowiedz historyjkę obrazkową o dziewczynce. 

 

 

 

 

 

3. „Rytmiczna rozgrzewka w podskokach”. 

 

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

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


4. „Gdzie można usłyszeć muzykę?” - mapa myśli. 

Dziecko podaje swoje propozycje. W razie potrzeby Rodzic zadaje dodatkowe 

pytania, np.  

 Jak nazywa się specjalne miejsce, gdzie można słuchać koncertów muzyki 

klasycznej? (filharmonia) 

 Gdzie odbywają się przedstawienia, w których głównie słychać muzykę 

klasyczną i śpiew? (opera)  

Rodzic podsuwa również następujące propozycje: kościoły, szkoły muzyczne, 

internet, koncerty plenerowe itd. 

 

5. Zabawa „Muzyka”. 

Rodzic włącza dziecku kilka dowolnych utworów charakteryzujących konkretny 

gatunek muzyczny. 

Zastanów się, która muzyka najbardziej Ci się podoba i jak to się mówi „wpada 

w ucho”. Następnie włącz ulubioną piosenkę i zaproś domowników do 

wspólnego tańca. 

 

6. Zabawa „Butelkowe granie”. 

Do zabawy potrzebne będą plastikowe butelki i woda.  

Dziecko uderza w plastikowe butelki i zwraca uwagę na uzyskiwane dźwięki. 

Następnie dziecko napełnia butelki wodą i szuka różnych dźwięków, których 

wysokość zależy od ilości wody. Dziecko gra na butelkach, próbuje je ustawiać 

zgodnie z kolejnością dźwięków (w górę i w dół), wygrywa układane przez 

siebie rytmy. 

 

7. Karta pracy: „Instrumenty”. (Załącznik 1) 

Podaj nazwy instrumentów widocznych z lewej strony. Rysuj po śladach, a 

dowiesz się, które pałeczki służą do gry na tych instrumentach. Pokoloruj ramki 

wokół zdjęć pałeczek na właściwe kolory. Połącz zdjęcia instrumentów 

perkusyjnych z ich podpisami (jeśli nie masz możliwości wydrukowania tej 

karty, zrób to na komputerze, bez kolorowania). 

 

 



8. „Rozwiąż zagadki”. 

 

Ma trzy nogi - nie do biegania. 

Ma klawisze - nie do pisania. 

Ma pedał - nie do gazu. 

Gdy zagra, poznasz go od razu. (FORTEPIAN) 

  

Błyszczy pięknie cała, 

gustuje w hejnałach. 

Na koncertach gra: 

tra ta ta ta ta. (TRĄBKA) 

  

Różne wydaje dźwięki, 

gra na nim pani. 

Palcami w klawisze uderza, 

a my wtedy śpiewamy. (PIANINO) 

  

Okrągły, brzuchaty, 

wśród zabawek leży. 

Zależy mu na tym, 

by w niego uderzyć. (BĘBENEK) 

 

Ten instrument zrobiono z drewna, 

jestem tego zupełnie pewna. 

Wygląda jak łapki drewniane, 

które tańczą w rękach Hiszpanek. (KASTANIETY) 

 

 



Ma cztery struny, 

gdy użyjesz smyka, 

rozlegnie muzyka. (SKRZYPCE) 

 

Palce w struny uderzają, 

dźwięki z niej wydobywają. 

Różnych dźwięków cała gama, 

może na niej zagrasz sama? (GITARA) 

 

9. „Rodzaje głosów ludzkich”. 

 Jakie mamy rodzaje głosów ludzkich? Popatrz na planszę: 

 

 

 

 



10.  „Tworzenie domowej muzyki”. 

Rodzic przygotowuje: garnek, dużą łyżkę, gazetę, pokrywkę, łyżeczkę, tarkę. 

Dziecko próbuje w różny sposób wydobyć dźwięki z tych przedmiotów. 

 

 

 

Dziecko próbuje zagrać na nich według ułożonego zapisu graficznego. 

 

 

 

11.  Karta pracy: „Wyrazy”. (Załącznik 2) 

Posłuchaj nazw instrumentów, które są na zdjęciach. Powtórz te nazwy. 

Pokoloruj litery, które tworzą wyrazy - nazwy instrumentów. Rysuj kształt po 

śladzie. Czy wiesz, co to za kształt? (jeśli nie masz możliwości wydrukowania tej 

karty, zrób to na komputerze, wskaż litery). 

 

12.  Karta pracy: „Obrazki”. (Załącznik 3) 

Policz obrazki instrumentów. W każdej kolumnie dorysuj instrumenty tak, aby 

ich liczba była zgodna z liczbą kropek w kołach (jeśli nie masz możliwości 

wydrukowania tej karty, zrób to na komputerze, narysuj na kartce instrumenty). 

 

13.  Karta pracy: „Nazwij instrumenty”. (Załącznik 4) 

Na czym grają dzieci? Nazwij instrumenty, odszukaj je wśród grających dzieci. 

Oblicz i napisz w kratkach właściwe liczby (jeśli nie masz możliwości 

wydrukowania tej karty, zrób to na komputerze). 

  



Załącznik 1 

Podaj nazwy instrumentów widocznych z lewej strony. Rysuj po śladach, a 

dowiesz się, które pałeczki służą do gry na tych instrumentach. Pokoloruj ramki 

wokół zdjęć pałeczek na właściwe kolory. Połącz zdjęcia instrumentów 

perkusyjnych z ich podpisami (jeśli nie masz możliwości wydrukowania tej 

karty, zrób to na komputerze, bez kolorowania). 

 

 

 

 



Załącznik 2 

Posłuchaj nazw instrumentów, które są na zdjęciach. Powtórz te nazwy. 

Pokoloruj litery, które tworzą wyrazy - nazwy instrumentów. Rysuj kształt po 

śladzie. Czy wiesz, co to za kształt? (jeśli nie masz możliwości wydrukowania tej 

karty, zrób to na komputerze, wskaż litery) 

 

 

 

 



Załącznik 3 

Policz obrazki instrumentów. W każdej kolumnie dorysuj instrumenty tak, aby 

ich liczba była zgodna z liczbą kropek w kołach (jeśli nie masz możliwości 

wydrukowania tej karty, zrób to na komputerze, narysuj na kartce). 

 

 

 

 



Załącznik 4 

Na czym grają dzieci? Nazwij instrumenty, odszukaj je wśród grających dzieci. 

Oblicz i napisz w kratkach właściwe liczby (jeśli nie masz możliwości 

wydrukowania tej karty, zrób to na komputerze). 

 

 

 

 

 



Dodatkowe karty pracy (dla chętnych) 

 

Pokoloruj dzieciom ubrania na czerwono te, których nazwy zaczynają się 

głoską „s”, a na niebiesko te, których nazwy zaczynają się głoską „b”. 

Powiedz, ile widzisz instrumentów na rysunku, i narysuj w ramce na dole strony 

odpowiednią liczbę kropek. 

 

 



Instrumenty - policz i pokoloruj. 

Wytęż wzrok, wyszukaj wszystkie takie same instrumenty, policz ile ich jest i 

pokoloruj odpowiednią liczbę okienek. Powodzenia! 

 

 


