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SZCZĘŚĆ BOŻE! 

            WITAM WSZYSTKICH SERDECZNIE! 

 

KRĄG TEMATYCZNY: Z KULTURĄ  ZA PAN BRAT 

TEMAT: NA KONCERCIE 

CELE OGÓLNE: 

 kształtowanie wartości dotyczącej szeroko rozumianej kultury,  

w tym kultury osobistej;  

 rozwijanie poczucia rytmu, rozwijanie słuchu fonematycznego, nazywanie 

instrumentów muzycznych; 

 rozwijanie słownika czynnego;  

 nabywanie umiejętności dotyczących używania zwrotów grzecznościowych  

w życiu codziennym; 

 

I. MODLITWA- ZDROWAŚ MARYJO  

II. Ćwiczenia ruchowe 

 - Zabawa bieżna „Slalom” .  

Proszę wyznaczyć dziecku trasę slalomu. Dziecko pokonuje trasę slalomem 

tam i z powrotem nie przewracając „pachołków” ( mogą to być krzesła, 

butelki plastikowe itp.:)). 

 - Zabawa z elementem toczenia „Kręgle”.  

Do zabawy potrzebne będą „kręgle”, można wykorzystać butelki plastikowe 

po mleku, jogurcie, klocki itp. Dziecko rzuca piłką i stara się przewrócić jak 

najwięcej „kręgli”.  

- Zabawa z elementem skoku „Sprężynki”.  

Dziecko skacze raz na jednej, raz na drugiej nodze, oraz obunóż.  
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Zabawa „Ile klaśnięć?”  

(doskonalenie umiejętności przeliczania w możliwie dużym zakresie:).  

Dziecko siedzi przed Rodzicem. Rodzic pokazuje dziecku po kolei palce, 

dziecko je przelicza po czym klaszcze w dłonie tyle samo razy. Kiedy 

będziecie powtarzać zabawę zwiększajcie dla utrudnienia ilość palców.  

 

III. MUZYCZNA GIMNASTYKA - ćwiczenia  

W PODSKOKACH  

 

https://www.youtube.com/watch?v=n7OIPFcyZRU 

 

IV. Krótka rozmowa na temat filharmonii.  

Proszę wyjaśnić dziecku co to jest filharmonia oraz związane z nią słownictwo 

(„orkiestra”, „batuta”, „dyrygent”).  

„Filharmonia” - instytucja kultury zajmująca się organizacją i prezentacją 

koncertów muzyki poważnej, jak i muzyki rozrywkowej.  

„Orkiestra” - duży zespół instrumentalny, liczący zazwyczaj od kilkunastu do 

kilkudziesięciu instrumentalistów.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=n7OIPFcyZRU
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„Dyrygent” - osoba kierująca zespołami muzycznymi ( orkiestry symfoniczne, 

orkiestry dęte, orkiestry smyczkowe).  

 

„Batuta” - cienka, wydłużona pałeczka (kijek) używana przez dyrygenta, służąca 

do pokazywania muzykom tempa, taktu, dynamiki i momentu włączenia się do 

gry. 
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Odgadując nazwę instrumentu, przyporządkujemy je odpowiednim muzykom, 

aby zapanował ład i porządek w Filharmonii. (2 rzędy) 

 

• Okrągły, brzuchaty, wśród zabawek leży. 

Zależy mu na tym, żeby go uderzyć. 

(bębenek)  

Bębenek należy do muzyka w pierwszym rzędzie po lewej stronie. 

 

• Duża albo mała, 

Jak u słonia zwie się. 

Gdy zaczynasz w nią dmuchać 

Melodia się niesie. (trąbka) 

 

Trąbka należy do muzyka w drugim rzędzie po prawej stronie. 

 

 

• Zrobione są z drewna 

Cztery struny mają 

Gdy pociągniesz po nich smyczkiem 

To pięknie zagrają. (skrzypce) 

Skrzypce należą do muzyka w pierwszym rzędzie po prawej stronie. 
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• Ma trzy grube nogi 

Mnóstwo zębów białych 

Gdy mistrz przy nim siądzie 

Koncert da wspaniały. (fortepian)  

 

 

Największy instrument - fortepian stoi przy muzyku stojącym przed rzędami 

 

• Długi, siedem dziurek ma, 

kiedy w niego dmuchniesz ładne dźwięki gra.  

 

Flet należy do muzyka w pierwszym rzędzie po prawej stronie. 

 

 

 Spróbujcie odgadnąć co to za instrument?.  

Na pewno kilka z nich już znacie. Do tego zadania będzie wam potrzebny dobry 

słuch:).  

Dobrej zabawy życzę:):). 

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

 

 Zabawa z wykorzystaniem zmysłu słuchu „Co to za 

dźwięk?” .  

Poproście dziecko, aby usiadło tyłem do Was, a Wy demonstrujcie różne 

codzienne dźwięki; brzęk kluczy, szelest woreczka śniadaniowego, 

otwieranie drzwi, mieszanie łyżeczką w szklance, przelewanie wody ze 

szklanki do szklanki, uderzanie łyżeczki o łyżeczkę, otwieranie i zamykanie 

https://www.youtube.com/watch?v=rXaURvBhjsI
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szuflady itp. Zadanie dziecka polega na odgadnięciu, co było źródłem 

danego dźwięku. 

 

 Zabawa relaksacyjna „Gramy na pianinie”.  

Dziecko siedzi tyłem do rodzica. Rodzic delikatnie( przy dowolnym utworze 

fortepianowym) masuje dziecku plecy. Zamiana ról. 

Frédéric Chopin - Spring Waltz 

https://www.youtube.com/watch?v=a0hFZPvanMs 

 

 Zabawa muzyczna „Domowa orkiestra”.  

Do zabawy potrzebne będzie plastikowe wiaderko lub (miska), drewniana 

łyżka. Rodzic wystukuje dowolny rytm na wiaderku/misce, zadaniem 

dziecka jest powtórzenie rytmu.  

 

 Zabawa z wykorzystaniem zmysłu słuchu „Eksperymenty 

dźwiękowe” .  

Rozłóż na dywanie/stole łyżeczki, patyki, pokrywki, plastikowe kubeczki, 

garnki itp. Pozwól dziecku eksperymentować muzycznie z tymi 

przedmiotami- wydobywać za ich pomocą ciekawe dźwięki:). 

 Zabawa pantomimiczna „Na czym gram?”.  

 

Rodzic udaje, że gra na jakimś instrumencie, zadaniem pozostałych 

domowników jest odgadnięcie jaki to instrument, a następnie naśladowanie 

ruchów „muzyka”. Pamiętajcie o zamianie ról.  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=a0hFZPvanMs
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 Podsumowanie wiadomości - zabawa „Prawda czy fałsz” - 

Gdy usłyszane zdanie jest prawdziwe dziecko podnosi zieloną kartkę do góry, 

gdy zdanie jest fałszywe podnosi czerwoną kartkę do góry. 

• Bębenek to okrągły, brzuchaty instrument. (zielona) 

• Dyrygent to człowiek grający na trąbce. . (czerwona) 

• Gitara to instrument strunowy (zielona) 

• Fortepian to mały instrument muzyczny (czerwona) 

• Dyrygent trzyma w ręku batutę (zielona) 

 

 

GRZECHOTKA-PRACA PLASTYCZNA 

 

POZDRAWIAM  P.ALINA 
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PODZIEL NAZWY INSTRUMENTÓW NA SYLABY,  POKOLORUJ TYLE KÓŁEK, 

ILE JEST SYLAB? 

 


