
Zajęcia zdalne- materiał przeznaczony dla dzieci 5-letnich 

Data: 14.05.2020 rok 

Opracowały: Agnieszka Wanat, Lidia Pilikowska-Koziołek 

Temat: Świat muzyki nas zaprasza– dźwiękami smutki rozprasza! 

 

 

Drodzy Rodzice  prosimy o zapoznanie się z najnowszą informacją od Dyrektora 

Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 6 w Krakowie, która znajduje się na 

stronie  przedszkola w zakładce  aktualności. 

 

Warsztaty muzyczne wirtualnie. 

Link do filmu https://www.youtube.com/watch?v=Uk6gMOpmlnw 

 

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

Opowiadanie jest formą kartki z pamiętnika, która została potargana na części – efekt darcia 

papieru musi być widoczny na każdej części, stanowiącej jeden z epizodów. 

Dzieci znajdują fragment kartki z pamiętnika przy  oknie. 

 

Kartka z pamiętnika Oboja Karola, cz. II 

Nie chciałem przebywać z tamtymi instrumentami. Postanowiłem iść obejrzeć mój nowy 

dom. Wyjrzałem z przytulnego i ciepłego futerału i ruszyłem przed siebie. Chwilę później 

stałem na wielkiej scenie z wieloma krzesłami, podstawkami na nuty oraz dziwnym 

podwyższeniem na środku. Ciekawe, dla kogo ono było? Popatrzyłem dalej i zobaczyłem 

wiele miękkich i wygodnych foteli ułożonych w rzędy. Wszystko było takie tajemnicze i 

ciekawe! Ani się spostrzegłem, a już był wieczór. 

Nagle jakaś ręka podniosła mnie do góry. Chwilę później byłem już na jednym z krzeseł 

stojących na scenie. Inne instrumenty także zajmowały swoje miejsca. Na podwyższeniu 

stanął niski pan z dziwną pałeczką w ręce. To był dyrygent. Dał znak i wszystkie instrumenty 

zaczęły śpiewać. Jakaż to była piękna muzyka… Każdy śpiewał coś innego, ale nikt nikomu nie 

przeszkadzał. Wszystko tworzyło idealną, beztrosko płynącą melodię. Ja też chciałem 

śpiewać! Czekałem, aż dyrygent da mi znak. Jest! Gdy zacząłem śpiewać, pozostałe 

instrumenty zamilkły i patrzyły na mnie z podziwem. Miękka melodia popłynęła w głąb sali. 

W tej chwili liczyła się tylko cisza i mój głos. 

https://www.youtube.com/watch?v=Uk6gMOpmlnw


 Rozmowa kierowana przez rodzica . 

Pytania kluczowe: 

• Kto zajmuje miejsca na scenie, a kto w fotelach? 

• Dla kogo jest podwyższenie na środku sceny? 

• Czy ktoś z was był kiedyś w filharmonii? 

• Jak zachowujemy się w filharmonii? 

• Jak nazywa się wydarzenie, gdy wszystkie instrumenty 

zaczynają grać? 

• Dlaczego dyrygent jest potrzebny orkiestrze? 

• Jak wam się wydaje, dlaczego instrumenty z opowiadania 

przestały grać? 

• Lubicie słychać muzyki? 

• Jakie są wasze ulubione zespoły, wykonawcy, piosenki…? 

 

 

Dyrygent – zabawa ruchowo-naśladowcza. Rodzic przy pomocy gestów naśladuje grę na 

instrumentach. Dzieci powtarzają czynności po prowadzącym. Ważne jest, aby uważnie 

obserwowały prowadzącego i „zmieniały instrument” jak najszybciej.  

 

● Zagadki muzyczne – utrwalenie znajomości nazw i brzmienia wybranych instrumentów 

muzycznych. Prowadzący odtwarza  dźwięki wybranych instrumentów muzycznych i zachęca 

dzieci, aby odgadły, który instrument z planszy wydaje dany odgłos (jeśli dzieci miałyby 

problem, rodzic może udzielać wskazówek, np. Ten instrument należy do grupy 

instrumentów dętych i ma złoty kolor).  

 



Należy kliknąć : 

Akordeon: https://soundcloud.com/agnieszka-wanat/akordeon/s-XFAtgonrCZt 

Gitara: https://soundcloud.com/agnieszka-wanat/gitara/s-cZt3W3fuYMU  

Gong: https://soundcloud.com/agnieszka-wanat/gong/s-yeymDZTHY7i  

Harfa: https://soundcloud.com/agnieszka-wanat/harfa/s-HaPCDsxgHle  

Kastaniety: https://soundcloud.com/agnieszka-wanat/kastaniety/s-Q7tlDix4xaM  

Kontrabas: https://soundcloud.com/agnieszka-wanat/kontrabas/s-cxfQDsvs1lS  

Mandolina: https://soundcloud.com/agnieszka-wanat/mandolina/s-AOUKVZjV2km 

Marakasy: https://soundcloud.com/agnieszka-wanat/marakasy-1/s-lQ3WEE6BaWq  

Pianino: https://soundcloud.com/agnieszka-wanat/pianino-2/s-5IVzMuesrXL 

Puzon: https://soundcloud.com/agnieszka-wanat/puzon/s-2l61JAyxDpk  

Saksofon: https://soundcloud.com/agnieszka-wanat/saksofon/s-H0KPQXl8ojz  

Skrzypce: https://soundcloud.com/agnieszka-wanat/skrzypce/s-VbyMcAQNyT6  

Trójkąt: https://soundcloud.com/agnieszka-wanat/trojkat/s-aMx0jv2n7zJ  

Werbel: https://soundcloud.com/agnieszka-wanat/werbel/s-msMWjMEXmUT 
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Jak należy zachowywać się w filharmonii? – rozmowa kierowana. Dzieci wspólnie z 

rodzicem  omawiają zasady zachowania w filharmonii, takie jak słuchanie w skupieniu 

muzyki, odpowiedni strój, kulturalne zachowanie (używanie zwrotów grzecznościowych: 

dziękuję, przepraszam, proszę itp.) 

 

 Z wizytą w filharmonii – rozmowa w oparciu o ilustracje. 

Rodzic na początku prezentuje dzieciom ilustracje i zachęca do opowiedzenia, co na nich się 

znajduje. W miarę potrzeb uzupełnia wypowiedzi dzieci i omawia wygląd wnętrza sali 

koncertowej filharmonii, zwraca uwagę na wygląd sceny, wyjaśnia, kim jest dyrygent. 

 

  



 

 

 



Słuchanie utworu muzycznego – obcowanie z muzyką klasyczną. Rodzic odtwarza dowolny 

utwór klasyczny z koncertem na obój z orkiestrą. Dzieci uważnie 

słuchają Wskazane jest zamknięcie oczu. Dzieci słuchając utworu, starają się wyobrazićsobie, 

o czym on opowiada. Po wysłuchaniu dzieci  opowiadają, jakie mieli skojarzenia w trakcie 

słuchania. 

Propozycje utworów; 

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

https://www.youtube.com/watch?v=FtE3hoR_Nvo 

https://www.youtube.com/watch?v=CC7r74oitKw 

 

Obraz wspomnień – wykonanie pracy plastycznej. Po wysłuchaniu utworu muzycznego dzieci siadają 

przy stolikach i za pomocą kredek lub farb plakatowych  przelewają wspomnienie na kartkę. 

 

 

Wesoła orkiestra-obój. Publikacja edukacyjna stworzona przez Filharmonię Gorzowską z myślą o 

dzieciach, wyjątkowych i niezwykle ważnych odbiorcach naszych działań. Tak oto powstało 

dwadzieścia rymowanych historii, których bohaterami są: cała orkiestra, dyrygent oraz najważniejsze 

instrumenty orkiestrowe 

 Orkiestra symfoniczna: https://www.youtube.com/watch?v=O1S01XGAuPI 

Obój: https://www.youtube.com/watch?v=YVIYMO6nII0 

Dyrygent: https://www.youtube.com/watch?v=Uy4xW1LYDag 

 

„Orkiestra kuchenna” .Rodzic prezentuje znajdujące się w kuchni drewniane łyżki, pokrywki 
od garnków, garnki i metalowe kubki. Pyta dziecka czy wie, w jaki sposób można grać na 
przedstawionych przedmiotach. Rodzic wykorzystując wybrany przez siebie „kuchenny 
instrument” wystukuje prosty rytm. Dziecko powtarza go na swoim instrumencie. 
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 W każdym rzędzie znajdź i otocz pętlami litery h, H.
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 Przeczytaj zdania. Podkreśl wyrazy z literą h, H.
 

 

Ada dostała bilet na koncert. 
 

- Mamo, co to za koncert? 
 

- Pani zagra na harfie. 
 

Harfa to instrument strunowy, tak jak gitara, 

mandolina i kontrabas. 
 

 

 

 

 

 

 

 


