
Witajcie Drodzy Rodzice i Kochane Dzieci w kolejnym tygodniu. Przygotowałyśmy dla Was propozycje 

zadań i aktywności na nadchodzące dni. Pozdrawiamy Was serdecznie i życzymy dobrego tygodnia! 

Poniedziałek 11.05.2020 

1. „Muzyka wokół nas” – słuchanie wiersza. Rozmowa na temat wiersza. Dziecko opowiada,  gdzie w 

wierszu ukryła się muzyka.  

 

„Muzyka wokół nas” 

 

Słońce chowa się za chmurką 

lekko szumią w polu drzewa, 

wrzawę czyni kotek z kurką, 

wiatr w listowiu pięknie śpiewa. 

Dźwięczne nutki na skrzypeczkach 

świerszczyk też przygrywa, 

ptaszki nucą je w gniazdeczkach 

– tak muzyka na nie wpływa. 

 

2. „Z muzyką jest weselej” – zabawa muzyczno – ruchowa. Dziecko otrzymuje gazetę. Wykonuje ruchy do 

muzyki naśladując rodzica. 

 

3. Zapoznanie z informacjami na temat instrumentów. Rozmowa z dzieckiem na temat tego, czym jest 

instrument, czy potrafi wymienić przykłady instrumentów? Gitara, bęben, tamburyno itd. Można 

zaprezentować dziecku różnego rodzaju instrumenty korzystając np. z książek dostępnych w domu, stron 

internetowych, czy też obrazów z  Załącznika 1. (Wykorzystajmy również instrumenty dostępne w domu 

jeśli jest taka możliwość) 

Poniżej ikony, które zostały przypisane do każdej karty z załącznika 1. 

 
 

 

 



Wtorek 12.05.2020 

 

1. Rytmiczna rozgrzewka- wykonujemy ćwiczenia zgodnie z wydawanymi poleceniami. 

 

Link https://www.youtube.com/watch?v=Zg7pCZOtMXo  

 

2. Zamaluj tyle kółek, ile jest instrumentów. Nazwij przedstawione na obrazkach instrumenty. (Załącznik 3) 

 

3. Jeśli jest możliwość podwójnego wydrukowania załącznika 2. można zagrać w memory. Rozciąć 

instrumenty tak, aby na jednej kartce znajdował się jeden instrument. Następnie ułożyć karty obrazkiem do 

dołu i zacząć poszukiwanie par, kolejno odwracając karty. 

4. Którego instrumentu brakuje. Korzystając z kart z Załącznika 2. można chować jeden z instrumentów i 

prosić dziecko o odpowiedź na pytanie: którego instrumentu brakuje? 

 

Środa 13.05.2020 

 

1. Ile razy? – zabawa ruchowo – matematyczna - rozwijanie koordynacji słuchowej 

i umiejętności liczenia. Rodzic stuka np. o kartonik po butach, czy inny materiał- zadaniem dziecka jest 

policzyć ile razy rodzic uderzył i tyle samo zrobić np. podskoków, pajacyków i tym podobnych. 

 

2. „Co to za instrument?”- zabawa dydaktyczna, podział nazw instrumentów na sylaby. (Można wykorzystać 

karty z Załącznika 1) 

 

3. „Instrumenty perkusyjne” – przeliczanie i nazywanie instrumentów, łączenie ich z cieniem. 

Karty pracy przedszkolaka, Wiosna, s. 24. 

 

4. „Muzykanci” – ćwiczenia ortofoniczne na podstawie wiersza Joanny Myślińskiej. 

Powtarzanie zgłosek: li-li-la, pa-ram-pam, szu-szu-sza. 

 

Muzykantów każdy zna 

li-li-la, li-li-la, 

jest nim świerszcz i jestem ja 

li-li-la, li-li-la. 

Dziś na palcach sobie gram, 

pa-ram-pam, pa-ram-pam, 

bo paluszki zdolne mam 

pa-ram-pam, pa-ram-pam. 

Wietrzyk psotnik także gra 

szu-szu-sza, szu-szu-sza, 

gdy po polach sobie gna. 

szu-szu-sza, szu-szu-sza. 

 

 

Czwartek 14.05.2020 

 

1. Wytnij kwadraty po przerywanych liniach, a następnie przyklej pierwszą część obrazków  w dowolnej 

kolejności na kolejnej kartce w kwadratach. Te same obrazki spróbuj ułożyć w linii drugiej, w takiej samej 

kolejności, jak w linii wyżej. (Załącznik 4) 

 

 

2. Jaki to instrument? Wspólne odgadywanie nazw instrumentu po wydawanym przez niego dźwięku.  

 

Link  https://www.youtube.com/watch?v=6y0LGu724lY 

https://www.youtube.com/watch?v=Zg7pCZOtMXo
https://www.youtube.com/watch?v=6y0LGu724lY


 

3. „Komar” - zabawa ortofoniczna z tekstem Joanny Myślińskiej i Iwony Mojsak (masażyk). 

Ćwiczenie mowy na zgłoskach: bzyk, psyk, ho. 

 

Leci komar: bzyk, bzyk, bzyk, - rysujemy palcem spirale na plecach dziecka, 

czasem dzióbnie: psyk, psyk, psyk. - skubiemy dwoma palcami plecy, 

Będzie swędzieć, że ho-ho, - łaskoczemy dziecko, 

gdy podrapiesz miejsce to. - lekko skrobiemy paznokciami po plecach. 

 

4.  Poruszanie się w rytm muzyki klasycznej. Improwizacja ruchowa do utworu pt. „Akwarium” Camille’a 

Saint-Saënsa. 

 

Link  https://www.youtube.com/watch?v=YVpl-RNzdE4 

 

 

Piątek 15.04.2020 

 

Konkurs!  

 

UWAGA! ZADANIE SPECJALNE! 

 

Inspirując się poznanymi instrumentami spróbujcie stworzyć swój własny instrument. Użyjcie materiałów 

dostępnych w domu. Każda praca zostanie doceniona i nagrodzona, gdy spotkamy się w przedszkolu! 

Zdjęcia instrumentów lub filmiki, na których gracie na waszym instrumencie, wysyłajcie na adres mailowy: 

katarzynadatta@wp.pl  do 22.05. 2020r.  

Czekamy na wasze prace! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YVpl-RNzdE4
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Załącznik 1 























 













 
 

 



Załącznik 2
 

TAMBURYNO

 
https://allegro.pl/oferta/gpart-tamburyn-tamburyno-
drewniane-hlt1016-8244082174 
 

 

GITARA 
 

https://pixaba
y.com/pl/vectors/gitara-akustyczna-gitara-
instrument-149427/ 

 

BĘBEN 

 
https://pixabay.com/pl/photos/b%C4%99ben-

instrument-muzyczny-96179/ 

 

MARAKASY 

 
https://www.epinokio.pl/product-pol-30574-
Marakasy-dla-dzieci-para.html 

 

 

PIANINO  

 

  
 
 

https://muzyczny.pl/portal/jak-wybrac-pianino-lub-
fortepian/ 

 

TRĄBKA 

 
https://poludniowelutnictwo.pl/pl/p/Trabka-Jupiter-

JTR600-futeral/414

 

https://allegro.pl/oferta/gpart-tamburyn-tamburyno-drewniane-hlt1016-8244082174
https://allegro.pl/oferta/gpart-tamburyn-tamburyno-drewniane-hlt1016-8244082174
https://pixabay.com/pl/vectors/gitara-akustyczna-gitara-instrument-149427/
https://pixabay.com/pl/vectors/gitara-akustyczna-gitara-instrument-149427/
https://pixabay.com/pl/vectors/gitara-akustyczna-gitara-instrument-149427/
https://pixabay.com/pl/photos/b%C4%99ben-instrument-muzyczny-96179/
https://pixabay.com/pl/photos/b%C4%99ben-instrument-muzyczny-96179/
https://www.epinokio.pl/product-pol-30574-Marakasy-dla-dzieci-para.html
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Załącznik 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Załącznik 4 

 



 


