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Propozycja aktywności dla dzieci na kolejny tydzień o tematyce :  

,,W krainie muzyki" 

 

Zapraszamy do zabawy i nauki wspólnie z rodzicami. 

 

                        1.,,Na muzyce w przedszkolu”- piosenka do nauki. 

 

Na muzyce w przedszkolu 

 jest nam bardzo wesoło. 

Teraz zagra bęben, my idziemy wkoło } 2x 

Na muzyce w przedszkolu 

 jest nam bardzo wesoło. 

Teraz grają janczary, my biegamy wkoło  } 2x 

Na muzyce w przedszkolu 

 jest nam bardzo wesoło. 
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Teraz grają drewienka, my cwałujemy wkoło } 2x 

                                              Na muzyce w przedszkolu 

 jest nam bardzo wesoło. 

Teraz grają drumle, my skaczemy wkoło. } 2x 

 

Link do piosenki:     

https://www.youtube.com/watch?v=tluFKwo42EM 

 

 

 

 

2. ,,Wizyta w szkole muzycznej- poznajemy instrumenty”-  bajka edukacyjna. 

Obejrzyjcie proszę bajkę, poznacie wiele ciekawych instrumentów muzycznych 

( fortepian, gitara elektryczna,  kongo, flet, akordeon, klarnet, perkusja, skrzypce, 

saksofon, wiolonczela, gitara basowa). 

Spróbujcie podzielić na sylaby nazwy poznanych instrumentów muzycznych. 

Link do bajki: 

https://www.youtube.com/watch?v=f43qSH2Nq9w 

           

https://www.youtube.com/watch?v=tluFKwo42EM
https://www.youtube.com/watch?v=f43qSH2Nq9w
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3."Jaki to instrument?" -   zachęcamy do rozmowy z dziećmi na podstawie ich 

doświadczeń, ilustracji oraz dźwięków z nagrań. 
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Linki do nagrań dźwięków: 

https://www.youtube.com/watch?v=6y0LGu724lY&list=RD6y0LGu724lY&start_radio=

1&t=66 

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

 

4. ,,Jestem muzykantem”- zabawa z piosenką. 

Link do słów piosenki oraz zabawy: 

https://www.youtube.com/watch?v=3UYIl4iwnO4 

 

5. ,,Walc kwiatów”-  zabawa muzyczno- ruchowa. 

Rodzice i dziecko trzymają w dłoniach kolorowe paski bibuły. Tańczą według 

własnego pomysłu do muzyki klasycznej. 

Link do muzyki: 

https://www.youtube.com/watch?v=GC7PycSBILc&t=49s 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6y0LGu724lY
https://www.youtube.com/watch?v=GC7PycSBILc&t=49s
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6.  "Co to? Kto to? – rozwiązywanie zagadek. 

 

Może być dęty, może być strunowy, 

ważne, aby był do gry gotowy. 

piękne dźwięki nam wygrywa, 

z nim piękna muzyka jest możliwa.       ( instrument muzyczny) 

 
 

Jest to zespół nie mały, 

mogą być w nim skrzypce, a nawet organy. 

Gdy wszyscy zaczynają grać 

                                      to aż publiczność chce z foteli wstać.          (orkiestra) 

  
 

Zna go każde w przedszkolu dziecko, 

zawsze stoi przed swoją orkiestrą 

i porusza drewnianą pałeczką.        (dyrygent) 

 
 

Dyrygenta wszyscy się słuchają, 

tylko na nią patrzeć mają. 

Dzięki tej drewnianej pałeczce 

wszystko uda się w każdej pioseneczce.     (batuta)                                                                                                                    
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7. "Mysia orkiestra" – rozmowa na podstawie doświadczeń dzieci oraz wiersza             

D. Gellner.  

 

 
Dla kotów w sylwestra gra mysia orkiestra. 

Stanęła pod bramą, gra w kółko to samo. 

Mysz pierwsza po strunach ogonem przebiera. 

Mysz druga się śmieje jak głupi do sera. 

A trzecia i czwarta ze złotym bębenkiem, 

fałszując okropnie, śpiewają piosenkę. 

Więc koty w piwnicy stos waty przyniosły , 

i uszy zatkały,  i gdzieś się wyniosły ,wołając: 

- Ach nie ma jak kocia muzyka! 

Od mysiej niestety dostaję bzika! 

 

Rodzic zadaje pytanie: 

- Co to jest orkiestra? 

- Jaka orkiestra grała dla kotów w sylwestra? 

-  Ile myszek było w tej orkiestrze i na czym grały? 

- Gdzie możemy zobaczyć i posłuchać orkiestry? 

 

W ramce narysuj i pokoloruj tyle kółek, ile myszek było w orkiestrze. 
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8." Co to za dźwięk?"- zabawa dydaktyczna 

Dziecko siedzi z zamkniętymi oczami przed rodzicem. Rodzic prezentuje różne 

odgłosy, zadaniem dziecka jest odgadnąć, co to za dźwięk: zatrzaskiwane drzwi, 

stawianie kubka na stole, szeleszczenie pogiętą kartką papieru, gwizdanie na 

gwizdku, tupanie, przewracanie stron w książce, przelewanie wody z kubka do 

kubka, przesypywanie klocków... 

Rodzic pyta:  

Które z tych odgłosów były dla was przyjemne? 

Które były nieprzyjemne? 

Jak myślicie dlaczego? 

Dlaczego jedne dźwięki są dla nas przyjemne, a inne nie? 

Od czego to zależy? 

Prosimy rodziców o przekazanie dziecku informacji o szkodliwości hałasu dla 

naszego zdrowia. 

Narządem słuchu są uszy, to dzięki nim słyszymy. Dotknijcie delikatnie swoich uszu . 

To czego dotykacie, to małżowina uszna, część ucha zewnętrznego, bo ucho to nie 

tylko to, czego dotykacie, duża część aparatu słuchowego , znajduje się w środku 

głowy- to ucho wewnętrzne. Jeszcze raz dotknijcie małżowiny usznej, to ona zbiera 

wszystkie dźwięki z otoczenia, które przedostają się do otworu w uchu- czyli 

wewnętrznego przewodu słuchowego. 
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9. Policz instrumenty muzyczne. 

      Narysuj w ramce na dole tyle kresek, ile jest instrumentów. 

     Na pewno zrobisz to świetnie !!!!!! 
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10. ,,Robimy instrumenty muzyczne”- praca plastyczno- techniczna.  

Poproście o pomoc Rodziców i wspólnie wykonajcie gitarę z pudełka po 

chusteczkach higienicznych.   Na pewno Ci się uda, to nic trudnego. 

 

Z opakowania po chusteczkach higienicznych zrobiliśmy najprawdziwszą w 

świecie, grającą gitarę. Teraz można do woli brzdąkać, bo struny zrobione z gumek 

recepturek wydają cichy, przyjemny dla ucha ton:) 

 

Materiały i przybory: 

 

 opakowanie po wyciąganych chusteczkach higienicznych 

 kolorowy samoprzylepny papier 

 nożyczki 

 kilka gumek recepturek 

 kawałek grubego kartony [np. z pudła] 

 czarny marker 

 taśma samoklejąca 

 
                                                                            

https://www.ceneo.pl/22803630#cid=1601&crid=193432&pid=1320
https://www.ceneo.pl/47433581#cid=1601&crid=193433&pid=1320
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1. Brzegi opakowania po chusteczkach higienicznych zabezpieczamy taśmą 

klejącą.  Z kolorowego papieru samoklejącego wycinamy dowolne kształty                   

i oklejamy pudło rezonansowe gitary. 

 

 
 
 
 
 

2. Zakładamy gumki recepturki, tak by były dość mocno naprężone. 
 
 

 

 

 

Na tym etapie mamy bardzo fajne brzękadełko. 
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3. Z grubego kartonu wycinamy gryf do gitary. Markerem rysujemy struny wraz 
z ich mocowaniem oraz progi. 

4. Przy pomocy taśmy klejącej mocujemy gryf gitary. Warto jednym 
fragmentem taśmy samoprzylepnej przykleić wszystkie gumki recepturki- nie 
będą się wtedy tak łatwo przemieszczały a przy przypadkowym pęknięciu 
gumka nie wystrzeli.  

 

Gitara jest gotowa.  

Teraz można poszaleć w rytmie ulubionej muzyki! 
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11. Robimy grzechotkę z butelki- praca plastyczno- techniczna. 

Do wykonania grzechotki potrzebne będą: 

 Plastikowe buteleczki z zakrętkami; 

 Makaron, groszek, fasola, ryż (według własnego pomysłu do wypełnienia 

grzechotki); 

 Kolorowe taśmy izolacyjne do ozdobienia butelki. 

Link do wykonania grzechotki: 

https://www.youtube.com/watch?v=j_f4TJcsXHo 

Pamietaj !!!!!! 

Po pracy należy dokładnie umyć rączki, rób to wiele razy dziennie, zwłaszcza przed 
jedzeniem i po wyjściu z toalety. 

12. ,,Rodzinna orkiestra”- swobodna ekspresja muzyczna.  

Dzieci wraz z rodzeństwem, rodzicami grają na własnoręcznie wykonanych 

instrumentach. 

                          WSPANIAŁEGO  MUZYKOWANIA !!!!! 

                           DOMOWE ABC CZTEROLATKA 

 Uczcie się samodzielności: segregujcie oraz składajcie swoje ubranka; 

 Samodzielnie wykonujcie czynności samoobsługowe: rozbieranie i ubieranie; 

zasuwanie suwaków, zapinanie guzików, zdejmowanie oraz wkładanie 

obuwia; 

 Sami komponujcie sobie posiłki, pomagajcie rodzicom w nakrywaniu stołu; 

 Próbujcie odnosić naczynia po posiłkach; 

 Sprzątajcie swój pokój. 

https://www.youtube.com/watch?v=j_f4TJcsXHo
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13. Pokoloruj pięknie obrazki.    

GITARA 

            MARAKASY 
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BĘBENEK 

 

 

    
SKRZYPCE 
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DZWONKI                                                                

                                                            

 

AKORDEON 
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Zachęcamy dzieci do zachowania wykonanych prac i pochwalenia się nimi po 
powrocie do przedszkola. 

 

Drodzy Rodzice !!! 

Prosimy o robienie zdjęć z aktywności waszych dzieci oraz przesyłanie na 

prywatną stronę ,,Jagódek”. 

Czekamy i bardzo tęsknimy za Wami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


