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Muzyka wokół nas 

Muzyka jest wszędzie 

 

1. Oglądanie fletu. Słuchanie, jakie dźwięki można na nim zagrać.  

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

 

2.  Ćwiczenia oddechowe. 

 Dziecko stoi, palcami rąk naśladują grę na flecie. Nabiera powietrze nosem i wydmuchują je 

ustami, przebierając jednocześnie palcami dłoni po nieistniejącym flecie. 

3. Prawda – fałsz – utrwalanie wiadomości o muzyce.  

Napisy: tak, nie (pisane). Dziecko zapisuje wyrazy na kartce rozciętej na pół. Umawia się 

z rodzicem, że gdy informacja, według niego, będzie prawdziwa, podniosi napis tak, a gdy 

będzie fałszywa – napis nie. Przykładowe wypowiedzenia:  

− Bębenek to instrument perkusyjny.  

− Na puzonie gra trębacz.  

− Fryderyk Chopin był kompozytorem i pianistą. 

 − Na fortepianie gra pianista. 

 − Saksofon to instrument strunowy. 

 − Piosenka ma zwrotki, może mieć też refren.  

− Filharmonia to miejsce, gdzie odbywają się koncerty.  

− Wiolonczela jest mniejsza od skrzypiec.  

− W duecie śpiewają dwie osoby. 

 − Basem śpiewają kobiety. 

4. 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 

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


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.  

5. Słuchanie wiersza Ewy Żylińskiej Muzyka.  

• Czytanie całościowe wyrazu muzyka.  

• Próby określania, co to jest muzyka.  

• Obrazki: grająca orkiestra, śpiewająca pani, padający deszcz, drzewa 

pochylone wiatrem, pianista… N. przygotował obrazki (grająca orkiestra, 

śpiewająca pani, padający deszcz, drzewa pochylone wiatrem, pianista…) 

załącznik nr 1. Dziecko stara się określić, co jest, a co nie jest muzyką. Podaje 

też własne propozycje.  

• Tworzenie listy słów kojarzących się z muzyką. Dziecko podaje słowa, np.: 

koncert, dyrygent, batuta, instrumenty. Rodzic je zapisuje. Dziecko dzieli je na 

sylaby na głoski. 

• Śpiewanie rymów do podanych słów, np.: instrumenty – okręty… batuta – 

kajuta…  

• Słuchanie wiersza.  

Ewa Żylińska "Muzyka" 

Czy śpiewanie czajnika 

to też muzyka? 

A mruczenie kota, 

a granie na płotach? 

A płacz niegrzecznych dzieci? 

A szelest śmieci?... 

Nie dowiesz się z wierszyka, 

gdzie chowa się muzyka. 

Może w tobie jest właśnie? 

Zanuć, zanim zaśniesz ... 

 

• Rozmowa na temat wiersza. − Czy wymienione rzeczy, zwierzęta wykonujące 

dane czynności tworzą muzykę? − Czy dowiemy się z wiersza, gdzie chowa 

się muzyka? 

• Zabawa w echo melodyczne. R. śpiewa różne rytmy na sylabie la, a dziecko je 

powtarza. 

• Tworzenie melodii do podanego tekstu. R. podaje tekst, np.: Muzyka, muzyka, 

piękna jest, każdy ma ją w sobie – i ty też. Dziecko uczy się tekstu z pomocą 

R. Słucha, jak go śpiewa. Potem próbuje zaśpiewać go na własną, wymyśloną 

melodię. 

 



6. Zabawa z wykorzystaniem tekstu o muzyce – wypowiadanie go z różnymi 

emocjami. Rysunki buzi dzieci wyrażające: smutek, radość, złość, strach. Słuchanie 

tekstu czytanego przez R. Wymawianie przez dzieci słów: Jestem muzyką. Chowam 

się w wierszach, wietrze, strumykach tak, jak wskazują miny dzieci przedstawionych 

na rysunkach (ze smutkiem, z radością, ze złością, ze strachem). Określanie, który 

sposób wypowiadania tekstu podobał im się najbardziej. 

7.  Nazywanie muzyków grających na określonych instrumentach: 

✓ na fortepianie – pianistka, pianista,  

✓ na wiolonczeli – wiolonczelistka, wiolonczelista, 

✓ na trąbce – trębacz, 

✓ na kontrabasie – kontrabasista,  

✓ na klarnecie – klarnecista, 

✓ na saksofonie – saksofonista. 

 

8. Karta pracy, cz. 3, s. 19.  

Dziecko rysuje szlaczek po śladzie a następnie samodzielnie. 

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.).  

 

 

Życzymy udanej zabawy ☺ do zobaczenia w poniedziałek ☺ 


