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Temat dnia: Gramy i śpiewamy. 
 

 
Cele operacyjne  
 

Dziecko: 
- uważnie słucha piosenki oraz czytanego wiersza,  
- odpowiada na zadane pytania,  
- nazywa obrazki. 

 

Metody: 
- słowna: wysłuchanie piosenki oraz wiersza; rozmowa na temat piosenki oraz 
wiersza, 
- obserwacji: oglądanie ilustracji instrumentów, 
- czynna: naśladowanie dźwięków instrumentów.  
 
 
 
 

Przebieg:  
 

1. Piosenka powitalna „Trzech muzyków z kontrabasem”. 
Zabawa ruchowa zgodnie z tekstem piosenki. 
https://www.youtube.com/watch?v=Hhs1nJDeafU 
 

„Trzech muzyków z kontrabasem” 
 

Trzech muzyków z kontrabasem 
daje koncert dziś pod lasem. 
Wszystkie ptaszki się zleciały 

i w kółeczku wirowały. 
 

Coraz szybciej pędzi koło, 
już pod lasem jest wesoło, 
lecz muzycy się zmęczyli, 

krótką przerwę ogłosili. Stop! 
 

Trzech muzyków z kontrabasem 
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i w kółeczku wirowały. 
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Coraz szybciej pędzi koło, 
już pod lasem jest wesoło, 
lecz muzycy się zmęczyli, 

krótką przerwę ogłosili. Stop! 
 
 

2. Rozmowa na temat piosenki. 
Rodzic rozmawia z dzieckiem wykorzystując poniższe przykłady pytań: 
 
- Ilu muzyków było w piosence? 
- Na czym grali muzycy? 
- Co przyleciało i wirowało w kółeczku? 
 
 
3. Wysłuchanie wiersza W. Próchniewicza „Najlepszy instrument”. 
(przeczytanego przez Rodzica, bądź wysłuchanego w nagraniu umieszczonym 
na profilu facebookowym „Małe Przedszkole i Żłobek”). 
 

„Najlepszy instrument” 
 

Jest taki instrument na świecie, 
dostępny nawet dla dzieci. 

Wygrywa wszystkie melodie 
najładniej, najłagodniej. 

 Gdy nutki wpadną do ucha, 
on ucha bardzo się słucha. 

Bo najgrzeczniejszy jest przecież, 
słucha się w zimie i w lecie, 

w upał i gdy deszcz leje, 
on wtedy nawet się śmieje! 
Chodzi wraz z tobą wszędzie 

i już tak zawsze będzie. 
Nawet za złota trzos 

nie zniknie – bo to TWÓJ GŁOS. 
Więc gdy jest Ci nudno, nie ziewaj. 

Pamiętaj o nim – zaśpiewaj! 
On się natychmiast odezwie 

i zagra czysto i pewnie. 
Opowie ci zaraz radośnie 

na przykład o słonku lub wiośnie. 
Bo lubi i dobrze zna cię, 

twój wierny, dźwięczny przyjaciel.  
 



 

4. Rozmowa na temat wiersza. 
Rodzic rozmawia z dzieckiem wykorzystując poniższe przykłady pytań: 
 
- O jakim instrumencie mowa w wierszu? 
- Jak można grać swoim głosem? 
- Czy lubisz śpiewać? 
 
 

5. Ćwiczenie artykulacyjne. 
Dziecko nazywa instrumenty na obrazkach i naśladuje ich dźwięk. 
(trąbka – tru, tu, tu, tu; marakasy – szu, szu, szu, szu; bęben – bam, bam, bam) 
 
 
 

 
 
 



 
 
 

 
 


