
 

 

 

 

1. Jestem muzykantem -  Rodzic zaprasza dziecko do zabawy i naśladowania gry na poszczególnych 

instrumentach zgodnie z tekstem piosenki.  

Link tu: https://www.youtube.com/watch?v=or-xxFjWMy0 

 

2. Słuchanie utworu muzycznego z muzyką klasyczną 

https://www.youtube.com/watch?v=4DNGMoMNLRY&feature=youtu.be 

Rozmowa Rodzica z dzieckiem dotycząca wysłuchanego utworu. R. zadaje pytanie: Co usłyszałeś/aś 

(muzyka). Jaka jest wg Ciebie różnica pomiędzy utworem muzycznym a piosenką? 

 

 

3. Analiza wyrazu „muzyka” – dzielenie na sylaby (mu – zy - ka), rozróżnianie liter, wysłuchiwanie liter w 

nagłosie i wygłosie (jaką literę słychać na początku, a jaką na końcu), przeliczanie liter w wyrazie  
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4. Instrumenty muzyczne (perkusyjne, dęte, strunowe) – dziecko ogląda film o instrumentach i stara się jak 

najwięcej zapamiętać. Link: https://www.youtube.com/watch?v=jMTrWCC24mg 
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5. Spójrzcie na ilustracje i spróbujcie samodzielnie nazwać instrumenty, oraz sprawdźcie do której grupy należą.  

 

6. Poruszamy się w rytm muzyki – zabawa ruchowa z muzyką. Rodzic odtwarza link, a dziecko wykonuje 

polecenia do muzyki 

Link tu: https://www.youtube.com/watch?v=1hSM1InXHHQ&list=OLAK5uy_nMFWYfDw2Q9Wc21U-

_dye2dc7RAsc1g2M&index=12 

 

7. Sprawdźmy teraz Waszą wiedzę. Co udało się zapamiętać z filmu? – zapraszam do gry 

https://learningapps.org/watch?v=pskopoj8320 

Waszym zadaniem jest przyporządkować do odpowiedniej grupy instrumenty. R. pomaga dziecku przeczytać, 

gdzie ma jakie instrumenty umieścić. Powodzenia! 

 

8. Memory instrumenty - Poćwiczmy teraz pamięć wzrokową w grze memory. Waszym zadaniem jest 

odnalezienie wszystkich par instrumentów. Link tu: https://learningapps.org/watch?v=ppdxb90qa20 

 

9. A kto pamięta jak nazywał się instrument z wczorajszych zajęć? – tak to była harfa. Mam kolejne zadanie dla 

Was, pora na puzzle. Komu się uda ułożyć?  

Link tu: https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=1976e3bb2577 

 

10. Moi Drodzy musze Wam przekazać do przeczytania list, który przyszedł do mnie od dzieci z zaprzyjaźnionego 

Przedszkola Pod Wawelem. Myślę, że powinniście się zapoznać z historią, która się im przytrafiła - Dziecko 

siada wygodnie, Rodzic czyta. 
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Drodzy koledzy mieliśmy kiedyś w naszym przedszkolu magiczne instrumenty: talerze, tamburyn, dzwonki 

chromatyczne, kastaniety, marakasy, trójkąt, drewienka. Bardzo lubiliśmy na nich grać. Sprawiało nam to wiele 

radości. Lecz niestety nie dbaliśmy o nie uderzaliśmy w nie bardzo mocno, chcąc uzyskać jak najgłośniejsze 

dźwięki. Okazało się że nasze instrumenty nie czuły się z nami dobrze, taka gra była dla nich bolesna. Pewnego 

wieczora gdy nikogo nie było w przedszkolu instrumenty namówiły się wspólnie że przestaną dla nas grać za 

to że tak źle je traktujemy. Bardzo byliśmy smutni kiedy pani wyjęła z szafy instrumenty byśmy mogli na nich 

zagrać lecz okazało się że nie możemy wydobyć z nich żadnej muzyki. Zaczęliśmy się zastanawiać co zrobić by 

instrumenty grały? I wtedy nasza koleżanka Dominika zaczęła delikatnie uderzać w trójkąt z którego wydostały 

się piękne dźwięki, okazało się że nasze instrumenty lubiły, gdy grano na nich delikatnie, lekko. Wydawały 

wtedy prześliczne, czyste dźwięki. Od tej pory gramy muzykę tak jak należy i dzięki temu staliśmy się małymi 

prawdziwymi muzykami. Życzymy Wam tego samego.  

Pozdrawiamy serdecznie: 

Koledzy z Przedszkola pod Wawelem 

 

Rodzic zadaje pytania: Co przydarzyło się przedszkolakom? Dlaczego instrumenty nie grały? Czy udało się 

naprawić instrumenty? Co je uleczyło? O czym należy pamiętać grając na instrumentach? 

11. Jestem bardzo ciekawa czy chcielibyście spróbować swoich sił jako muzycy? Mam dla Was na początek lekcję 

gry na pianinie dla początkujących. 

Link tu: https://www.mondedestitounis.fr/piano-jeu.php?id=4 

 

12. „Kraina muzyki” – oglądanie ilustracji w Księdze Zabaw z literami (s. 70–71), tworzenie zbiorów według 

instrukcji, czytanie prostych wyrazów związanych z instrumentami. 

 

13. Praca z Kartą Pracy 4 

 

• str. 17a – ćwiczenie koordynacji wzrokowo-ruchowej, ćwiczenie umiejętności odczytywania prostych 

wyrazów. 

• str. 17b – rozwijanie sprawności grafomotorycznej. 
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