
Zajęcia zdalne- materiał przeznaczony dla dzieci 5-letnich 

Data: 15.05.2020 rok 

Opracowały: Agnieszka Wanat, Lidia Pilikowska-Koziołek 

Temat: Świat muzyki nas zaprasza– dźwiękami smutki rozprasza! 

 

Witamy Was kochani i zapraszamy na dzisiejsze zajęcia…. rozpoczynamy od rozgrzewki 

rytmicznej: wykorzystajcie patyczki lub małe łyżeczki i przypomnijcie sobie jak dobrze było 

nam razem w przedszkolu☺ 

Link: 

https://www.youtube.com/watch?v=nNlRc_1E794&feature=youtu.be&list=RDCMUCHnm8gI

Ba3AvQJfeUc1OkfA&t=11 

 

Wesoła  gimnastyka z piosenką 

Link do piosenki: https://youtu.be/EuCip5y1464?t=42  

 

„Muzyka to coś wspaniałego”-  aktywne słuchanie wiersza. 

 

Muzyka to coś wspaniałego 

Dominika Niemiec 

Dźwięki płyną bardzo leciutko 

Niby frunące ptaszki na wietrze. 

Ciekawi was, czego słucham? 

Właśnie przysłuchuję się orkiestrze. 

W tle brzmią grube trąby. 

Słychać skrzypce, dzwonki i flety. 

Mam na twarzy coraz większe wypieki. 

Teraz partię solową mają klarnety. 

Orkiestra gra coraz głośniej 

Czuję się podekscytowana. 

Dźwięków jest wokół mnie coraz więcej, 

https://www.youtube.com/watch?v=nNlRc_1E794&feature=youtu.be&list=RDCMUCHnm8gIBa3AvQJfeUc1OkfA&t=11
https://www.youtube.com/watch?v=nNlRc_1E794&feature=youtu.be&list=RDCMUCHnm8gIBa3AvQJfeUc1OkfA&t=11
https://youtu.be/EuCip5y1464?t=42


Chciałabym umieć tak grać sama. 

Bo świat nut jest zaczarowany 

Muzyka to coś wspaniałego. 

Może wzruszać, albo zachwycać, 

Wzbudzić euforię w sercu każdego 

 

Pytania na temat wiersza: Jak myślisz, gdzie była dziewczynka? Czego słuchała ? Jakie 

instrumenty grały w orkiestrze ? Jak czuła się dziewczynka, słuchając muzyki? Jakie emocje 

może wywoływać muzyka ? 

 

Kartka z pamiętnika Oboja Karola, cz. III- aktywne słuchanie opowiadania. 

 

Kartka z pamiętnika Oboja Karola, cz. III 

Gdy koncert się skończył, stało się coś dziwnego.Wszystkie instrumenty podeszły do mnie ze 

smutnymi minami. Zaczęły mnie przepraszać. Gratulowały mi także pięknego występu. 

Trąbka powiedziała, że dawno nikt nie wypełnił tak cudownym głosem filharmonii! To był 

niezwykły i udany dzień! 

Dobranoc! 

 

Rozmowa kierowana przez rodzica . 

 Pytania kluczowe: 

• Dlaczego instrumenty przepraszały Oboja Karola? 

• Dlaczego instrumenty gratulowały obojowi występu? 

• Czy któryś z instrumentów ma taki sam głos jak Obój Karol? 

• Jak myślisz, czy instrumenty się zaprzyjaźnią? 

• Czy koncert by się udał, gdyby zabrakło któregoś z instrumentów? 

Bukiet kwiatów – ćwiczenia motoryki małej. Kolorowanka-witraż kwiatów. 

 



 



Skojarzenia z muzyką. Rodzic: muzyka towarzyszy nam wszędzie; w domu, w przedszkolu, w 

samochodzie, podczas przyjęcia urodzinowego, na weselu, na pikniku i w wielu innych 

sytuacjach. Posłuchajcie fragmentów utworów i zastanówcie się do jakich wydarzeń, 

uroczystości one pasują. 

 

Link 1:  https://youtu.be/ioUutRw9WeQ?t=14  

Link2:  https://youtu.be/6mGPTKgNq3U  

Link3: https://www.youtube.com/watch?v=cPiCejN-Wek 

Link 3: https://www.youtube.com/watch?v=z2KVnXjnlqM 

 

„Rozmowa z fortepianem” – wysłuchanie fragmentu wiersza Doroty Gellner 

 

Rozmowa z fortepianem 

(Dorota Gellner) 

 

– Drogi panie fortepianie, 

jak grasz rano, kiedy wstaniesz? 

– Czasem, gdy zły humor mam, 

wtedy bardzo grubo gram. 

Posłuchajcie zresztą sami: 

groźnie kłapię klawiszami, 

aż się trzęsą wszystkie mury, 

gdy gram dołem klawiatury. 

– A jak, fortepianie, grasz, 

kiedy dobry humor masz? 

– Klawiszami z prawej strony 

grywam cienko... jak deszcz dzwonię; 

hen, pod słońce, pod obłoki 

leci w górę dźwięk wysoki, 

https://youtu.be/ioUutRw9WeQ?t=14
https://youtu.be/6mGPTKgNq3U
https://www.youtube.com/watch?v=cPiCejN-Wek
https://www.youtube.com/watch?v=z2KVnXjnlqM


brzęcząc cienko, tak jak mucha. 

Chcesz posłuchać, to posłuchaj! (…) 

 

W  jakim humorze jest fortepian? – rozmowa na temat fragmentów utworów muzycznych 

granych na fortepianie. Rodzic odtwarza fragmenty dowolnych utworów fortepianowych 

(muzyka klasyczna), a zadaniem dzieci jest  odpowiedź na pytanie: w jakim humorze jest 

fortepian?  oraz: z jakiego powodu tak się czuje? (np. fortepian jest zmartwiony, ponieważ 

pogubił czarne klawisze; fortepian jest zdenerwowany, ponieważ właśnie gra koncert dla 

dużej publiczności, a nie pamięta nut). 

Propozycje utworów: 

https://youtu.be/xS7RXnRwH3w?t=12  

https://www.youtube.com/watch?v=JwoAoII1EkQ  

 

„Preludium Deszczowe” – wysłuchanie fragmentów wiersza Wandy Chotomskiej w trakcie 

słuchania utworu Fryderyka Chopina „Preludium Deszczowe Des-dur op. 28”. Kiedy rodzic 

skończy czytać wiersz, pogłaśnia muzykę, a dzieci zamykają oczy i starają się w skupieniu 

wysłuchać utworu do końca. 

Link do utworu: https://www.youtube.com/watch?v=msB-pivjaeE 

 

Preludium Deszczowe 

(Wanda Chotomska) 

 

Najpierw były plakaty na mieście, 

sto pięćdziesiąt, a może i dwieście, 

na plakatach litery metrowe: 

„Wielki koncert – Preludium Deszczowe”. 

Ludzie stali, plakaty czytali, nie pytali, 

gdzie będzie ten koncert, 

tylko biegli pod pomnik Chopina, 

do Łazienek, 

https://youtu.be/xS7RXnRwH3w?t=12
https://www.youtube.com/watch?v=JwoAoII1EkQ
https://www.youtube.com/watch?v=msB-pivjaeE


gdzie wierzby płaczące. 

Pół Warszawy pobiegło do parku, 

więc ja także ruszyłam tą trasą, 

a że każdy parasol miał w ręku, 

więc ja także przyniosłam parasol. 

…Tak się właśnie to wszystko zaczęło – 

był pan Chopin na swoim cokole, 

a dokoła tłum ludzi ogromny 

i wetknięte w ten tłum parasole. (...) 

 

 

Chopin – kto to taki? – przekazanie kilku ciekawostek na temat polskiego kompozytora. 

Prowadzący prezentuje fotografię przedstawiającą pomnik Fryderyka Chopina w parku 

Łazienkowskim i zadaje dzieciom pytania typu: Co znajduje się na fotografii? Kim był 

Fryderyk Chopin? Co oznacza słowo „kompozytor”?  

Aby pomóc dzieciom m.in. w zrozumieniu, kim jest kompozytor, należy umożliwić im 

osłuchanie się z utworami wybitnych mistrzów muzyki klasycznej nie tylko w trakcie zajęć, 

ale również podczas posiłków czy zabaw ruchowych po południu. Warto umożliwić im 

swobodną improwizację ruchową przy utworach najwybitniejszych mistrzów muzyki 

klasycznej. 

 



 

Relaks z  Chopinem – ćwiczenia relaksacyjne rozluźniające poszczególne części ciała przy 

utworach Fryderyka Chopina. Rodzic proponuje wykonywanie następujących ruchów:  

twarz (nabieranie powietrza do policzków i  wypuszczanie, przenoszenie powietrza z  

prawego policzka do lewego i  odwrotnie); ramiona (krążenie ramionami); ręce (kręcenie 

dłońmi w nadgarstkach); palce (delikatne poruszanie wyprostowanymi palcami, zginanie i 

prostowanie palców); brzuch (leżenie na plecach z książką na brzuchu – nabieranie powietrza 

nosem i wypuszczanie ustami – obserwowanie, jak porusza się książka); nogi (zataczanie 

obszernych kół na przemian prawą i lewą nogą). 

Link do utworu: https://www.youtube.com/watch?v=dN1XUV6QclU 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dN1XUV6QclU


„Muzyczna przygoda”- zabawa paluszkowa 

 

Nutka tu, nutka tam – 

wskazanie dłonią w prawą i w lewą stronę 

osiem czarnych nutek znam. 

wyprostowanie ośmiu palców 

Klucz wiolinowy, nieco grubawy, 

zaciskanie pięści 

zaprasza nutki do wesołej zabawy. 

kręcenie „młynka” dłońmi 

DO – domki buduje. 

uniesienie rąk nad głowę i wykonanie daszka 

RE – wierszyki recytuje. 

wykonanie młynka palcami wskazującymi 

MI – miło się śmieje. 

uśmiechanie się i przykładanie palców do kącików ust 

FA – wśród fal morskich szaleje. 

falowanie dłońmi przed sobą 

SOL – solidnie się zarumieniło. 

poklepywanie opuszkami palców w policzki 

LA – lambadę zatańczyło. 

wykonanie „młynka” dłońmi 

SI – siedzi i w skupieniu na pianinie gra. 

naśladowanie palcami gry na pianinie 

DO – donośnie śpiewa: tra la la la la! 

śpiewanie tra la la la la i wymachiwanie palcem wskazującym jak batutą 

 



Gama – śpiewanie gamy połączone z czytaniem globalnym nazw solmizacyjnych. Rodzic 

prezentuje dzieciom pięciolinię oraz znajdujące się na niej nuty.  Dzieci próbują przeczytać 

nazwy solmizacyjne (do, re, mi,fa, sol, la, si, do). Następnie wskazuje kolejne nazwy, 

śpiewając całą gamę. Dzieci mogą próbować śpiewać gamę wraz z rodzicem od C dolnego do 

C górnego, a potem na odwrót. 

 

 

 

Układanka sylabowa – zabawa doskonaląca percepcję słuchową. Dzieci mają za zadanie 

dopasować kartonik z sylabą (do, re, mi, fa, sol, la, si, do) do ilustracji, na której znajduje się 

przedmiot rozpoczynający się na taką samą sylabę   Dzieci próbują dopasować sylaby do 

właściwej ilustracji. Kartoniki są rozsypane na podłodze. Rodzic  może  zaśpiewać wspólnie z 

dzieckiem gam.  Ochotnicy mogą spróbować ułożyć obrazki z  podpisami według kolejności 

nazw solmizacyjnych, które występują w wyrazach zgodnie z kolejnością dźwięków w gamie. 

 



 

 

 



Zabawa z sylabami –utrwalenie  nazwy poznanych instrumentów muzycznych: 

 

 


