
Czwartek 14.05.2020 
 
Temat: W Krainie dźwięków 
 

1. „Ćwir” – Uważne słuchania wiersza czytanego przez Rodzica. 
 

  
Ćwir, czyli kiedy wejdziesz między wrony, musisz krakać jak i one 

Agnieszka Frączek 

Wróbel w gości wpadł do wron. 
I już w progu, jak to on, bardzo grzecznie: 

– Ćwir, ćwir! – rzekł. 
Wrony na to w dziki skrzek: 

– Co on gada?! – Kra, kra, kra! 
– Tyś słyszała to, co ja? 

– Jakiś jazgot? – Zgrzyt? – I brzdęk? 
– Co to był za dziwny dźwięk?! 
Wróbel: Ćwir! – powtórzył więc. 
Wtedy wrony: buch, bam, bęc! 

po kolei spadły: bach! z przerażenia wprost na piach. 
A gdy otrzepały puch, oczyściły z piachu brzuch, 

skrzydła, dzióbek oraz pięty, rzekły: 
– Biedak jest ćwirnięty. 

Pytania do wiersza: 
Dlaczego wrony były takie zdenerwowane, że wróbel wydaje inne dźwięki niż one? 
Jak myślicie, dlaczego chciały, żeby wszyscy mówili tak samo? 
Czy dźwięki „kra” były lepsze lub gorsze od „ćwir”, jak myślicie? 
Co może oznaczać przysłowie „Kiedy wejdziesz między wrony, musisz krakać jak i one”? 
Czy pasuje ono do każdej sytuacji? 
Czy wszystkim ludziom musi podobać się to samo? 
Co to znaczy, że mamy różny gust, różne upodobania? 
Czy te upodobania mogą być lepsze albo gorsze, tak jak chciały wrony? 
  

2. Rozmowa z dzieckiem  na temat: czym jest dźwięk?  
Rozwiązanie zagadki oraz zapoznanie dziecka z pojęciem dźwięku: 
„może być przyjemny lub nieprzyjemny, wysoki lub niski, naturalny- czyli 
wydawany np. przez zwierzęta, zjawiska atmosferyczne lub sztuczny np. gra 
na instrumentach, radio itd. (dźwięk). 
Następnie R. tłumaczy dziecku, że dźwięki to fale rozchodzące się w 
powietrzu, wodzie 
 

3.  Eksperyment- „Czy można zobaczyć dźwięk”? 
Eksperyment: granie na kieliszkach z wodą 
Rodzic przygotowuje trzy kieliszki. Napełnia je wodą tak żeby w każdym kieliszku 
poziom wody był inny. Następnie dziecko zwilża palec i pociera lekko o brzeg 
kieliszka. Rodzic zadaje dziecku pytanie, czy wie który kieliszek wydaje dźwięk 
najwyższy, a który  najniższy? 
Dziecko wypowiada się na temat własnych spostrzeżeń, R. wyjaśnia dz. związek 
ilości wody w kieliszku z wysokością dźwięku (więcej wody dźwięk się obniża, 
mniej wody dźwięk, jest wyższy) 



4. Jakie dźwięki może wydawać człowiek? 
Dziecko wydobywa różne dźwięki (klaszcze, tupie, śpiewa, mruczy, pstryka 
palcami itd.). 
 

5. Słuchanie bajki „W krainie dźwięków”: 
 
Dawno, dawno temu, w Zaczarowanej Krainie mieszkali dziewczynka i chłopiec. 
Ona miała na imię Małgosia, a on Jaś. 
W krainie tej wszędzie rozbrzmiewały dźwięki muzyki, po niebie tańczyły kolorowe 
nutki, a wszystkie domy były zamykane i otwierane przy pomocy wiolinowych 
kluczy. Dorośli w tej krainie całymi dniami grali na instrumentach i śpiewali, a 
dzieci całymi dniami słuchały muzyki i tańczyły. Wszyscy byli bardzo szczęśliwi.  
Pewnego dnia do krainy przybył Czarodziej. Był zły i zazdrosny, ze wszyscy 
dobrze się tu bawią i potrafią grać na instrumentach. Ponieważ sam nie potrafił na 
niczym grać,- ukradł wszystkie instrumenty z Zaczarowanej Krainy. W ciągu kilku 
minut zrobiło się smutno i cicho. Żaden instrument nie zadźwięczał, nikt nie miał 
ochoty tańczyć ani śpiewać. Wszyscy chodzili pochmurni, źli i smutni. Małgosia i 
Jaś wyruszyli do Czarodzieja i zaproponowali, że nauczą go grać w zamian za 
zwrot instrumentów. Czarodziej pokazał dzieciom tajemniczy zapis i obiecał, że 
gdy pomogą go odczytać - odda im instrumenty. 

 
 
KLUCZ WIOLINOWY- OZNACZA WYSOKIE I CIENKIE DŹWIĘKI 
 
 
 

 
 
 
Link do odsłuchania dźwięków wysokich: 
 
https://youtu.be/Qk9cT141Pt0 
 
https://youtu.be/7JgRLxG8THA 
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/Qk9cT141Pt0
https://youtu.be/7JgRLxG8THA


KLUCZ BASOWY- OZNACZA NISKIE I GRUBE DŹWIĘKI 
 

 
 

 
 
 
Link do odsłuchania dźwięków niskich: 
 

https://youtu.be/hMquBIVcJ0Y 
 
https://youtu.be/DspsHdr_Vp4 
 
 

6. Zabawa ruchowa „Wysokie i niskie dźwięki” – Rodzic puszcza podkład muzyczny 
( link poniżej). Gdy słychać dźwięki wysokie- dziecko chodzi po pokoju we wspięciu 
na palcach, gdy grane są dźwięki niskie- dziecko wykonuje przysiad. 

 
Link do zabawy ruchowej: 
https://youtu.be/E5PsRoi8oKI 
 
„Dźwięki wysokie i niskie w podskokach”- zabawa rytmiczno ruchowa  
Link do zabawy rytmicznej: https://youtu.be/4YFmTNqTfsU 
 

7. Słuchanie piosenki pt. „Wiosenna poleczka”  
  
Link do odsłuchania piosenki:  https://youtu.be/8W4_2FokVHU 

Po wysłuchaniu piosenki Rodzic omawia z dzieckiem treść piosenki, tempo, dynamikę 
oraz nastrój  (podkreślenie wesołego, tanecznego charakteru piosenki) 

 
8. Zabawa muzyczno – ruchowa uwrażliwiająca na zmiany tempa: „Wiatr i wiaterek” 

Dziecko stoi na dywanie, w ręce trzyma apaszkę, którą  porusza  w zależności od 
tempa utworu muzycznego: 
Lekko, wolno  - gdy muzyka jest spokojna, wolna 
mocno, szybko - gdy muzyka, staje się coraz szybsza 

 
 Link do zabawy muzyczno-ruchowej- utwór Symfonia G- dur nr 94 J. Haydn      

https://youtu.be/ucP3mYBhbB4 
 

9. Zabawa plastyczna „Nasza gitara” – dzieci  wykonują  instrument według instrukcji: 
 

https://youtu.be/hMquBIVcJ0Y
https://youtu.be/DspsHdr_Vp4
https://youtu.be/E5PsRoi8oKI
https://youtu.be/4YFmTNqTfsU
https://youtu.be/8W4_2FokVHU
https://youtu.be/ucP3mYBhbB4


Dziecko gromadzi w jednym miejscu, np. na stole, wszystkie przedmioty potrzebne do 
skonstruowania gitary: opakowanie po wyjmowanych chusteczkach higienicznych, 
kolorowy samoprzylepny lub zwykły  papier, nożyczki, kilka gumek recepturek, kawałek 
grubego kartonu (np. z pudła), czarny marker, taśma samoprzylepna. 
 
Dziecko najpierw okleja pudełka kolorowym papierem, następnie mocuje  gumki, tak by 
przechodziły nad otworem w pudełku (pudełko odgrywa rolę pudła rezonansowego). Na 
rantach pudełka rodzic może wykonać niewielkie nacięcia nożykiem, by struny się nie 
przesuwały. Następnie dzieci wycinają z kartonu gryf oraz główkę gitary, przyklejają je za 
pomocą taśmy. Rysują na nich markerem progi i struny.  
 

 
 
 
 

10. Praca z KP4.19.a 
  
 
 

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. 


