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TEMAT TYGODNIA: W krainie muzyki.  

TEMAT DNIA: Gramy i śpiewamy. 

 

 

1. Rymowanka dźwiękonaśladowcza. 

Rodzic czyta rymowankę, a dziecko naśladuje dźwięki zgodnie z jej treścią. 

Jedzie pociąg fu fu fu! 

Trąbi trąbka tru tru tru! 

A bębenek bum bum bum! 

Na to żabka kum kum kum! 

Konik człapie człap człap człap! 

Woda z kranu kap kap kap! 

Mucha bzyczy bzy bzy bzy! 

A wąż syczy sy sy sy! 

Baran beczy be be be! 

A owieczki me me me! 

 

2. Rozwiązywanie zagadek: 

 

Z pomocą dźwięków, 

Z pomocą ucha, 

Z radia lub z płyty, 

Człowiek jej słucha… (MUZYKA) 

 

Niski, wysoki, 

Piękny i miękki. 

Mówisz nim wiersze, 

Śpiewasz piosenki… (GŁOS) 

 

Dęty, strunowy, 

Mały i duży, 

Do wytwarzania dźwięków służy… (INSTRUMENT MUZYCZNY) 

 



3. Zapoznanie się z wierszem W. Próchniewicza pt. „Najlepszy instrument” 

(przeczytanego przez Rodzica bądź wysłuchanego w nagraniu umieszczonym na 

profilu facebookowym „Małe Przedszkole i Żłobek”). 

 

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 TWOJ 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. 

 

Pytania do wiersza: 

 O jakim najlepszym instrumencie była mowa w wierszu? 

 Czy każdy z nas ma taki instrument? 

 

4.  Zabawa ruchowa „Orkiestra”.  

Rodzic naśladuje dowolny dźwięk (np. uderza w pudełko), na który dziecko się zatrzymuje. 

Następnie Rodzic mówi, na jakim instrumencie będzie dziecko grać (np. na bębenku, 

skrzypcach, trąbce, gitarze). Zadaniem dziecka jest naśladowanie ruchów gry na 

instrumencie, który wybierze Rodzic.  

 

5. Czym jest dźwięk? Jakie dźwięki może wydawać człowiek? 

Swobodna rozmowa Rodzica z dzieckiem na powyższy temat. Wymiana spostrzeżeń i uwag. 

Próba wspólnej odpowiedzi na pytania.  

 

 



6. Zabawa twórcza „Papierowe dźwięki”.  

Dziecko otrzymuje jedną stronę starej gazety. Rodzic prosi, aby dziecko zwróciło uwagę na 

dźwięki, jakie może wydawać gazeta. Dziecko wykonuje poniższe czynności: 

 Trzymanie gazety jedną ręką i dmuchanie na nią. Wciąganie powietrza nosem i 

wypuszczanie ustami. 

 Machanie gazetą, szumiąc - najpierw powoli, a potem coraz szybciej tak, aby szum 

był coraz głośniejszy.  

 Darcie papieru na paski i jednocześnie słuchanie dźwięków, jakie wydaje. 

 Zbieranie papierowych pasków, tworzenie z nich kuli służących do podrzucania i 

łapania.   

 Na koniec zabawy wyrzucenie kuli do kosza na śmieci.  

 

 

 

 

 

  



Karta pracy 

Wśród poniższych przedmiotów wskaż instrumenty muzyczne i połącz je z nutką.  

 

 

 

  



Kolorowanka  

 


