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Muzyka wokół nas 

Liczymy instrumenty 

1.Zabawa Wspólne oddychanie. 

• Rodzic mówi: Złapmy się za ręce. Czy będziemy potrafili oddychać w jednakowym 

rytmie? Za chwilę spróbujemy wspólnie nabrać powietrza głęboko aż do płuc. I 

złapiemy się mocno za dłonie. A kiedy będziemy wydychać powietrze, powiemy 

głośno: Ach… aż wypłynie ono całe z naszych płuc. Wtedy rozluźnimy ucisk dłoni. 

Uwaga! Gotowi! Start! 

2.  Zabawy ruchowe  

• Zabawa orientacyjno-porządkowa – Omiń woreczki. Dziecko poruszają się po 

pokoju w rytmie wystukiwanym na tamburynie, omijając rozłożone na podłodze 

woreczki. Na przerwę przykuca obok wybranego woreczka. 

• Zabawa rozwijająca szybką reakcję na sygnał – Woreczek pokazuje. Dziecko 

wskazuje woreczkiem trzymanym w ręce różne części ciała, których nazwy 

wypowiada i pokazuje Rodzic. Czasem rodzic wprowadza dziecko w błąd, 

pokazując inną część ciała niż ta, której nazwę mówi.  

• Ćwiczenie równowagi – Nie zgub woreczka. Dziecko porusza się po sali w 

różnych kierunkach, wykonując pięć kroków z woreczkiem na głowie. Co pewien 

czas przykuca, wstaje i zmienia kierunek ruchu.  

• Ćwiczenie rzutu i chwytu – Podrzuć i złap. Dziecko chodzi po pokoju, 

podrzucając i łapiąc woreczki dwiema rękami, a następnie jedną ręką.  

• Podskoki – Przeskocz przez woreczek. Dziecko przeskakuje przez woreczek 

leżący na podłodze – do przodu, do tyłu i na boki. 

4. Karta pracy, cz. 3, s. 13. 

Rysowanie instrumentów w pustych polach tak, żeby poziomo i pionowo występowały cztery 

różne instrumenty. Nazywanie zwierząt przedstawionych na obrazkach. Śpiewanie ulubionej 

piosenki głosami tych zwierzą 

5. Liczymy przedmioty – ćwiczenia w liczeniu.  

Załącznik nr 1. 

6. Memory. 

Rodzic przedstawia dziecku instrumenty pokazane na obrazkach, następnie zasłania obrazki i 

wspólnie z dzieckiem szukają pary. 



7. Porównywanie liczby instrumentów w pętlach. (Pomoce: ilustracje z gry memory, 

sznurówki, kartoniki z cyframi i znakami załącznik nr 2.) 

Rodzic w kołach zrobionych z sznurówek na dywanie układa obrazki z instrumentami z gry. 

Dziecko wskazuje pętle z największą liczbą instrumentów i z najmniejszą liczbą 

instrumentów. Dziecko układa odpowiednie znaki pomiędzy liczbami, przy pętlach. 

Odczytują zapisy, np. 8 > 6, 6 < 7, 7 < 9, 9 > 5, 5 >  

8. Odejmowanie instrumentów. 

Dziecko liczy instrumenty po odebraniu ich przez rodzica. Podaje ich liczbę, mówiąc: Było 

tyle instrumentów, rodzic wziął tyle… i zostało tyle…. Określają każdy przypadek. Rodzic 

zabiera z każdej pętli instrumenty 

9. Ćwiczenia gimnastyczne.  

• Ćwiczenia orientacyjno-porządkowe – Dzieci chodzą po obwodzie koła w rytm 

muzyki, zaznaczając akcent taktu tupnięciem/ klaśnięciem/podskokiem (w zależności 

od polecenia R.).  

• Ćwiczenia zręcznościowe – Łap śnieżkę. Dziecko z rodzicem tworzą parę. Stoją 

naprzeciwko siebie w pozycji wyprostowanej i przerzucają do siebie piłkę. Wariant I: 

rzucają i łapią dwiema rękami równocześnie. Wariant II: rzucają i łapią na przemian: 

raz jedną ręką, raz drugą. 

Życzymy udanej zabawy ☺ 


