
15.04.2020 r. [piątek]  GRUPA  2        POZDRAWIAM  !!!  

Temat:  JAK  PORADZĘ  SOBIE  Z  HAŁASEM?  

• „Jestem kierowcą” – zabawa orientacyjno-porządkowa.  

Dzieci trzymają przed sobą „kierownicę”. Poruszają się swobodnie po pokoju. Gdy skręca 

 w prawo, obraca „kierownicę” lekko w prawo, gdy skręca w lewo – obraca „kierownicę” 

 w lewo. R. trzyma w ręku dwie wstążki/kartki papieru: zieloną i czerwoną. Gdy w górze jest 

kolor zielony, dziecko porusza się po pokoju, gdy R. zmieni kolor  na czerwony, „samochód” 

się zatrzymuje. • obręcze, pokrywka, koło z tektury, 2 wstążki/kartki papieru: zielona  

i czerwona 

https://www.youtube.com/watch?v=gs8gSN8PboA  

Piosenka dal dzieci Koła autobusu kręcą się 

• Proszę na głos przeczytać wiersza W. Próchniewicza „Najlepszy instrument”. 

Jest taki instrument na świecie, 

dostępny nawet dla dzieci. 

Wygrywa wszystkie melodie 

najładniej, najłagodniej. 

Gdy nutki wpadną do ucha, 

on ucha bardzo się słucha. 

Bo najgrzeczniejszy jest przecież, 

słucha się w zimie i w lecie, 

w upał i gdy deszcz leje, 

on wtedy nawet się śmieje! 

Chodzi wraz z tobą wszędzie 

i już tak zawsze będzie. 

Nawet za złota trzos 

nie zniknie − bo to TWOJ GŁOS. 

Więc gdy jest ci nudno, nie ziewaj. 

Pamiętaj o nim − zaśpiewaj! 

On się natychmiast odezwie 

i zagra czysto i pewnie. 

Opowie ci zaraz radośnie 

na przykład o słonku lub wiośnie. 

Bo lubi i dobrze zna cię, 

twój wierny, dźwięczny przyjaciel. 

• Rozmowa na temat wiersza. Proszę zadać pytanie: O jakim instrumencie była mowa  

w wierszu? Czy można głosem wybrzmieć melodię? Jak można mówić, grać głosem? 

• Jak można grać swoim głosem? – propozycja dziecka.   

• Improwizacja przez dziecko (swoim głosem) dowolnej melodii. 

https://www.youtube.com/watch?v=gs8gSN8PboA


•Jak poradzę sobie z hałasem?” – rozmowa na temat tego, jak należy dbać o swoje uszy na 

podstawie doświadczeń dzieci, zabawy dydaktycznej i KP2.36.  

– „Co to za dźwięk?” – zabawa dydaktyczna. Dziecko siedzi z zamkniętymi oczami przed R. R. 

prezentuje różne odgłosy, zadaniem dziecka jest odgadnąć, co to za dźwięk: zatrzaskiwanie 

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

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

przesypywanie klocków. R. pyta dzieci: Które z tych odgłosów było dla ciebie przyjemne? 

Które były nieprzyjemne? Jak myślisz dlaczego? Dlaczego jedne dźwięki są dla nas przyjemne, 

a inne nie? Od czego to zależy? R. mówi dzieciom o szkodliwości hałasu dla naszego zdrowia. 

•„Ucho – dzięki niemu słyszę” – wykonanie modelu ucha z plasteliny.  

Dziecko siedzi przy stoliku. R. mówi: Narządem słuchu są uszy, to dzięki nim słyszymy. Dotknij 

delikatnie swoich uszu. To czego dotykasz, 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. Dziecko lepią z plasteliny model ucha zewnętrznego. • plastelina 

         

• Zabawa taneczna przy piosence „Na muzyce w przedszkolu” sł. i muz. K. Kulikowska 

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

Na muzyce w przedszkolu jest nam bardzo wesoło       Dz. i R. trzymają się za ręce i kołyszą się  

                                                                                                 na boki.   

Teraz zagra bęben, my idziemy w koło.  X2                     Dz. i R. idą w prawo w rytm uderzeń  

                                                                                                 bębna.    

Na muzyce w przedszkolu jest nam bardzo wesoło       Dz. i R. trzymają się za ręce i kołyszą się  

                                                                                                 na boki.  

Teraz grają janczary, my biegamy wkoło. X2                  Dz. I R. biegną w rytm dźwięków  

                                                                                                 janczarów.        

Na muzyce w  przedszkolu jest nam bardzo wesoło     Dz. i R. trzymają się za ręce i kołyszą się  

                                                                                                na boki.   

Teraz grają drewienka  my cwałujemy wkoło. X2          Dz. i R. cwałują ruchem dostawnym  

                                                                                                w prawo w rytm uderzeń bębna.  

Na muzyce w przedszkolu jest nam bardzo wesoło.    Dz. i R. trzymają się za ręce i kołyszą się  

                                                                                                na boki.  

Teraz grają drumle, my skaczemy w koło. X2                Dz. i R. podskakują obunóż w prawo.  

Na muzyce w przedszkolu jest nam bardzo wesoło.    Dz. i R. trzymają się za ręce i kołyszą się   

                                                                                                na boki.   

 

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


•KP2.36  Otocz zieloną pętlą te elementy, które wydają cichy dźwięk.  

Narysuj coś, co wydaje dźwięk przyjemny dla ucha. 

 



• Połącz w pary muzyków z odpowiednimi instrumentami. Użyj różnych kolorów kredek. 

Nazwij instrumenty muzyczne i muzyków, którzy na nich grają i możesz pokolorowaćobrazek. 

 


