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Przedszkole Sióstr Misjonarek Św. Rodziny, ul Dobra 1A 

Grupa „Zajączki” 

Temat tygodnia „W krainie muzyki”  

– 04.05. – 08.05.2020r. 

Środa – 06.05.2020r. – „Muzyka wokół nas” 

1. „Memory obrazkowo-naśladowcze” – zabawa dydaktyczna. (Plac zabaw - 

Wyprawka) 
Dziecko rozgrywa grę razem z rodzicem według zasad memory. Parę stanowi 

obrazek ilustrujący przedmiot i obrazek z napisem określającym dźwięk 

wydobywany z tego przedmiotu.  

 

2. „Jaki to instrument?” – zabawa słuchowa. (Załącznik nr 1) 

Rodzic zaprasza dziecko do zabawy: Przygotuj, proszę, swoje uszy do słuchania. 

Za chwilę włączę nagranie dźwięków kilku instrumentów. Twoim zadaniem jest 

odgadnąć, jaki instrument słyszysz. Rodzic odtwarza nagranie dźwięków 

instrumentów. Jeśli dziecko ma trudność ze znalezieniem odpowiedzi, rodzic 

może je naprowadzać poprzez opisywanie wyglądu instrumentów.  

 

3. „Orkiestra kuchenna” – zabawa muzyczna. 

Dziecko przygotowuje przedmioty, które mogą służyć za instrument, np. 

drewniane łyżki, pokrywki od garnków, metalowe kubki, itp. Rodzić uderzając 

w dłonie wystukuje prosty rytm. Dziecko powtarza go na swoim instrumencie.  
 

4. „Malowanie muzyki” – praca plastyczna przy muzyce. (Załącznik nr 3) 

Rodzic wręcza dziecku kartkę, najlepiej formatu A3, farby, pędzel i kubek na 

wodę. Włącza utwór Wiosna (kilka razy) i prosi dziecko o zastanowienie się, 

jaki kolor kojarzy mu się z tą muzyką, czy linie, które obrazowałyby ten utwór, 

byłyby łagodne czy ostre itp. Dziecko słucha utworu i maluje muzykę.  
 

5. „Comedians galop” – zabawa muzyczna do utworu Dmitrija 

Kabalevskiego.  

(Załącznik nr 2) 

Dziecko wybiera dowolny przedmiot na którym wcześniej grało w zabawie 

„Orkiestra kuchenna” i próbuje grać na swoich instrumencie w tempie utworu, 

rodzic jest dyrygentem. 
 

6. ! W ćwiczeniach str.: 18 !  
 

Dodatkowo:  

https://www.youtube.com/watch?v=TI_P7pnZrJs – znany utwór z „Krainy 

Lodu” grany na różnych instrumentach  

Miłego dnia 

p. Iza 

https://www.youtube.com/watch?v=TI_P7pnZrJs
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Załącznik nr 1 

https://www.youtube.com/watch?v=MadTiSUv4Jo – dźwięki i odgłosy 

instrumentów. 

 

Załącznik nr 2 

https://www.youtube.com/watch?v=go_imOL6wgw – utwór Dmitrija 

Kabalevskiego 

 

Załącznik nr 3 

https://www.youtube.com/watch?v=vrpQU-d5knM – Antonio Vivaldi „Wiosna” 

https://www.youtube.com/watch?v=MadTiSUv4Jo
https://www.youtube.com/watch?v=go_imOL6wgw
https://www.youtube.com/watch?v=vrpQU-d5knM

