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13.04.2020 r. [środa] GRUPA  2  POZDRAWIAM !!!! 

Temat:  ROBIMY  INSTRUMENTY ! 

• Zapraszam do wykonania „ Masaż na dobry humor” Barbara Bednarczyk, Zabawy poranne.   

Dziecko wspólnie z R. wypowiada rytmicznie tekst rymowanki. 

Żeby było nam wesoło, masujemy swoje czoło.  

Raz, dwa i raz, dwa, każdy ładne czoło ma.  

Potem oczy, pod oczami i pod nosem, pod wargami.  

Język w górę raz i dwa. Ładny język każdy ma.  

Powiedz: mama, tata, lala i zaśpiewaj: la la la la.  

Otwórz buzię, zamknij buzię, pokaż wszystkim oczy duże.  

Pogłaszcz główkę ładną swoją i policzki, brodę, czoło.  

Poszczyp lekko całą twarz i już dobry humor masz. 

• „Robimy instrumenty” [propozycje] 

 -  Grzechotka z butelki po jogurcie.  

Butelki po jogurcie pitnym, papier kolorowy, klej, dowolne ziarna, lejek, flamastry. 

Dziecko wsypuje do czystej butelki po jogurcie pitnym dowolne ziarna (np.: kukurydzy, soi, 

soczewicy), używa do tego lejka. R. zwraca uwagę, aby ziarna sięgały do połowy butelki. 

Następnie dziecko ją zakręcają. Ozdabia butelkę – wydziera paski kolorowego papieru, 

smaruje je klejem i przykleja na butelce. Na koniec maluje flamastrami wzory na ozdobionej 

butelce.  

-  Gitary z pudełka po chusteczkach higienicznych.  

Dziecko siedzi przy stoliku. Ma pudełko po chusteczkach higienicznych, jedną plastikową 

rurkę, nożyczki i pięć gumek recepturek, dwa paseczki taśmy dwustronnej i R. wskazuje, 

gdzie należy ją przykleić. Dziecko nakleja taśmę równolegle do krótszych boków pudełka 

 – między krawędzią pudełka a dziurą.  Przecinają plastikową rurkę na pół tak, aby powstały 

dwie krótkie rurki, i nakleja je na pudełku, w miejscu dwustronnej taśmy klejącej. Następnie 

dziecko nakłada gumki recepturki tak, aby opierały się o rurki. Dziecko swobodnie grają na 

wykonanym przez siebie instrumencie. • taśma dwustronna, taśma klejąca; pudełko po 

chusteczkach higienicznych, plastikowa rurka, nożyczki, 5 gumek recepturek 

https://ekodziecko.com/zabawkowa-gitara 

• „Co słyszysz” – zabawa dydaktyczna  

R. włącza dowolną muzykę. Dzieci porusza się swobodnie w rytm muzyki. Gdy muzyka 

cichnie, dziecko zatrzymuje się, kuca i zamyka oczy. Zadaniem dziecka jest wsłuchać się  

w ciszę. Po upływie 5–7 sekund  otwiera oczy. R. pyta: Co słyszałaś/słyszałeś, kiedy  była 

cisza? 

 

https://ekodziecko.com/zabawkowa-gitara
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•Zajęcia o emocjach - euforia, podekscytowanie związane z przeżywaniem muzyki.  

– Muzyka to coś wspaniałego – słuchanie wierszyka i rozmowa na jego temat. 

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,  

chciałabym umieć tak grać sama.  

Bo świat nut jest zaczarowany,  

muzyka to coś wspaniałego.  

Może wzruszać, albo zachwycać,  

wzbudzić euforię w sercu każdego. 

• R. rozmawia z dzieckiem 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? 

• Historyjka obrazkowa „Na koncercie”. Dziecko układa historyjkę obrazkową pasującą  

do treści wiersza. Opowiada, co się po kolei wydarzyło. 
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• Słuchanie fragmentu utworu A. Vivaldiego Cztery pory roku. Wiosna.  

[Klasyka dla Dzieci – Cztery Pory Roku – Wiosna] 

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

Dziecko słucha muzyki, mówi, z czym mu się kojarzy (z jaką porą roku, z jakimi sytuacjami  

i miejscami).  

•Improwizacja ruchowa do muzyki (z wstążkami). 

Kolorowe wstążki z krepiny, nagranie utworu A. Vivaldiego Cztery pory roku. Wiosna,  

R. kładzie przed dzieckiem wstążki z krepiny w różnych kolorach. Dziecko kolejno podchodzi  

i mówi, jaki kolor wstążki sobie wybiera. Następnie improwizuje ruchem muzykę w wybrany 

przez siebie sposób. 

• Ćwiczenie dźwiękonaśladowcze na podstawie wiersza B. Szelągowskiej Dzwonek i dzwon.  

Dzwoni dzwonek: dzyń, dzyń, dzyń!  

Płyń, muzyko, płyń, płyń, płyń!  

I choć to jest dzwonek mały,  

dźwięk wydaje doskonały.  

Ktoś na wieży bije w dzwon:  

bim-bam-bom, bim-bam-bom.  

Chociaż go nie widać wcale,  

za to słychać doskonale!  

Grają dzwonki w jeden ton:  

dzyń, dzyń, dzyń! Bim-bam-bom!  

I ten mały, i ten duży,  

oba lubią ludziom służyć!  

R. recytuje wiersz. Pyta  czym on jest. Następnie recytuje go po raz drugi i prosi dziecko, aby 

naśladowało powtarzające się w wierszu odgłosy: bim-bam-bom, dzyń, dzyń, dzyń, płyń, płyń, 

płyń. Podczas kolejnej recytacji dziecko zmienia natężenie głosu. Naśladuje dźwięki: raz cicho, 

raz głośno. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yyLcBDJkWyM
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• Policz obrazki instrumentów, które są na każdej półce. W kołach obok półek 

zaznacz kreskami ich liczbę. (Narysuj   tyle kresek, ile jest instrumentów).  

Jeżeli potrafisz, to narysuj instrumenty. 
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• Pokoloruj obrazek. 

 

 

 


