
13.05.2020 
Środa: Muzyka wokół nas. 
 
1. „Jaki to instrument?” – Rodzic zaprasza dziecko do zabawy słuchowej: 
„Przygotuj, proszę, swoje uszy do słuchania……” . następnie  mówi dziecku, że włączy 
nagranie dźwięków kilku instrumentów.  Zadaniem dz. jest odgadnąć, jaki instrument 
słyszy. Dz. próbuje  nie podglądać prezentacji, zamknąć  oczy i odgadnąć.   
 
Link do wysłuchania dźwięków instrumentów: 

https://youtu.be/MadTiSUv4Joe/MadTiSUv4Johttps://youtu.be/MadTiSUv4Jo 
 
2. Słuchanie fragmentu książki J. Brzechwy: „Pan DOREMI i jego siedem córek”. 
 
„Pan Doremi to niezwykła postać na świecie – O nim zaraz właśnie z bajki tej się dowiecie: 
Wynalazł on wszystkie nuty, dźwięki i tony, wie zaś jeszcze więcej nawet niż szpak 
uczony, Różne pieśni i piosenki przywiózł dla dzieci, Gdy się śpiewać nauczycie, smutek 
odleci. Powitajcie grzecznie gościa, usiądźcie w rzędzie I słuchajcie. Pan Doremi uczyć 
was będzie. 
Siedem grzecznych córek mam, Z nimi śpiewam, z nimi gram.  
Pierwsza Dorcia. Wiedzcie to, Że nazywam Dorcię – Do. 
Druga Renia. Lubi grę. Ja nazywam Renię – Re.  
Trzecia w grze pomaga mi, Zwie się Misia albo – Mi.  
Ze mną też Fa  fusia gra, Ma zdrobniałe imię – Fa.  
Piąta śpiewa w dur i w moll, Zwie się Solcia albo – Sol.  
Szósta też swe miejsce ma, Zwie się Lala albo – La.  
Imię siódmej córki brzmi Sima lub po prostu – Si. 
Siedem grzecznych córek mam, Z nimi śpiewam, z nimi gram. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si – 
Czy kto z was powtórzy mi? Jest ich siedem. Które z was nazwie je choć jeden raz?  
Każde imię ma swój skrót, Skrót oznacza jedną z nut, Razem to tak ładnie brzmi: Do, Re, 
Mi, Fa, Sol, La, Si.  

Jan Brzechwa, Pan Doremi i jego siedem córek (fragment) 
 
3. Rozmowa na temat wysłuchanego tekstu: 
- kto występował w wierszu? 
- ile córek miał pan DOREMI? 
- jak się one nazywały?  
- a jak na nie mówił tata? ( nazwy solmizacyjne : do, Re, mi, fa, sol, la, si ) 

 
4. „Co to jest gama?”- Wyjaśnienie pojęcia gamy i umieszczenie na pięciolinii 
dźwięków gamy (nut z nazwami solmizacyjnymi), klucza wiolinowego oraz napisu 
„gama”. 
 
GAMA-  to rodzina ośmiu dźwięków, przy czym dokładnie jest ich siedem, a ósmy jest 

powtórzony .  Gama różni się tym od tonacji, że mówiąc o niej, ma się na myśli jej 

uszeregowane dźwięki. Tonacja zaś określa podstawowy materiał dźwiękowy dla utworu. 
 

https://youtu.be/MadTiSUv4Jo
https://youtu.be/MadTiSUv4Jo
https://youtu.be/MadTiSUv4Jo
https://youtu.be/MadTiSUv4Jo


u.MadTiSUv4Johttps://youtu.be/MadTiSUv4Jo 
Pięciolinia – jak sama nazwa wskazuje pięciolinia składa się z pięciu linii głównych, które 
liczymy od dołu do góry. Na tych liniach lub w polach pomiędzy nimi wpisujemy nuty. 
Wpisujemy całe nuty, półnuty, ćwierćnuty, ósemki, szesnastki, w zależności od tego jaką 
długość dźwięku chcemy uzyskać. Dokładniej będzie to przedstawione w kolejnych 
lekcjach. 

 
 

  
 

Na początku pięciolinii zawsze powinien być umieszczony klucz, który pośrednio 
wyznacza wysokość brzmienia dźwięku. Najczęściej stosuje się klucz 
wiolinowy oraz klucz basowy. Klucz wiolinowy notuje dźwięki wysokie natomiast klucz 
basowy dźwięki niskie. Poniżej prezentuję jak te klucze wyglądają: 
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Klucz wiolinowy (klucz G): 
 

 
 

Klucz basowy (klucz F) 

 
 

Nuta – jest to symbol graficzny dźwięku muzycznego. Nuta określa długość trwania 
dźwięku (długości to wartości rytmiczne) oraz jego wysokość. Najbardziej podstawowe 
nuty to: cała nuta, półnuta, ćwierćnuta, ósemka. 

 
Cała nuta 

Cała nuta jest najdłuższą wartością rytmiczną, liczy się ją do 4i i określa poniższym 
symbolem: 

 

 
 

 



 
Półnuta 

Półnuta jak sama nazwa wskazuje jest to połowa całej nuty czyli liczymy ją do 2i. Półnutę 
określa poniższy symbol graficzny: 

 
 
 

 
 
 

Ćwierćnuta 
Ćwierćnuta jest to połowa półnuty lub jak ktoś woli ćwiartka całej nuty. Ćwierćnutę liczymy 
do 1i, reprezentuje ją poniższy znak graficzny: 

 
 

 
 
 
 
 



 
 

Ósemka  
Ósemka najprościej powiedziawszy jest to połowa długości trwania ćwierćnuty, liczymy ją 
do 1 (teraz bez i, 1i byłaby to długości trwania ćwierćnuty). Ósemkę reprezentuje poniższy 
symbol graficzny: 

 

 
 
 

 
Do obejrzenia film edukacyjny na temat wartości muzycznych – „Pani nutka- rytm” 
 
link:  https://youtu.be/LKyZtocE9u0 
.  
 
5. "Skaczące Nutki" - muzyka Barbara Kolago, słowa Dorota Gellner  MP3 do 

ściagnięcia 
 
Do przedszkola wpadły nutki, 
wszystkie miały czarne butki, 
czarne szelki i czapeczki 
i skakały jak piłeczki. 
 
ref: Ta wysoko, tamta nisko, 
ta z plecakiem, ta z walizką. 
Roztańczone nutki trzy: do, re, mi, nutki trzy. 
 
Poprosiły o mieszkanie 
w dużym, czarnym fortepianie, 
i biegały i skakały 
po klawiszach czarno-białych. 
 
ref: Ta wysoko… 
 

https://youtu.be/LKyZtocE9u0
http://chomikuj.pl/zabmar/Muzyka/Dla+dzieci/Various+-+Skaczace+nutki+-+Dorota+Gellner/01.+Skaczace+nutki+-+chor,2868957722.mp3%28audio%29
http://chomikuj.pl/zabmar/Muzyka/Dla+dzieci/Various+-+Skaczace+nutki+-+Dorota+Gellner/01.+Skaczace+nutki+-+chor,2868957722.mp3%28audio%29


Nawet na leżakowaniu, 
przeszkadzały dzieciom w spaniu 
i skakały po kocykach 
w czarnych szelkach i bucikach. 
 
6.„Zabawy na pięciolinii” -zabawa dydaktyczna. 
Rozwijanie umiejętności przeliczania przedmiotów w zakresie dostępnym dziecku w 
aspekcie porządkowym. 
Dz. umieszcza nakrętki, fasolki, cukierki…(nuty) na pięciolinii pod dyktando Rodzica; 
przelicza linie w aspekcie porządkowym. 
 
Rodzic  proponuje dziecku zabawę w komponowanie muzyki,  dziecko otrzymuje  
narysowaną przez R. pięciolinię ( można wydrukować zał, 1 )  i zestaw 6 nutek (np.  
nakrętek). Rodzic  czyta wiersz, a zadaniem dziecka jest umieszczanie nutek zgodnie z 
jego treścią. 

"Skaczące nutki" A. Bober 

 
Pierwsza nutka, na pierwszej linii się ustawiła. 

Druga nutka, na drugą linię wskoczyła. 
Trzecia nutka, na trzeciej linii usiadła, 

Czwarta nutka, na czwartą linie się wkradła. 
Piąta nutka, na piąta linię się wspięła, 
A szósta nutka nad liniami zasnęła. 
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7. „Do re mi fa…”- ćwiczenia emisyjne. 

 
Link do wysłuchania do zabawy emisyjnej „ Alfabet muzyczny” 
https://youtu.be/acLiPWPrPiE 

 
 
8. Klucz wiolinowy i nutki”- karta pracy. (zał. 2) 
Ćwiczenia grafomotoryczne- rysowanie po śladzie 

 

 
9. „Domowa orkiestra”- zabawy rytmiczne:  Rodzic przygotowuje do zabawy 

instrumenty muzyczne (papierowe, plastikowe kubki, metalowe puszki, plastikowe pudełka, 
drewniane łyżki itp.). Odtwarza podane poniżej linki i wystukuje razem z dzieckiem rytmy 
do zabaw muzycznych. Do pierwszej zabawy będą potrzebne „Instrumenty 
muzyczne”(domowe) do drugiej tylko dłonie i nogi 

 Link do zabawy rytmicznej „Clap clap song” https://youtu.be/1IrVEFsAezY 

 Link https://youtu.be/sSN62o1Jo94 
 
10.  „Malowanie muzyki” – dzieci przygotowują kartki formatu A3, farby, pędzle i kubki na 
wodę. Rodzic włącza utwór muzyczny „Rondo alla turca” W. A. Mozart  (kilka razy) i 
prosi dzieci o zastanowienie się, co  się jemu kojarzy z tą muzyką, jaki kolor itp.. Dziecko 
słucha utworu i malują muzykę. 
 
Utwór do odsłuchania „Rondo alla Turca” W. A. Mozart  

https://youtu.be/NYyL9OKhpeI 
 

11. Praca z KP4.18a 
      Praca z KP4.18b 
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Zał. 1 (wydruk orientacja pozioma) 
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Zał, 2 
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