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11.05.2020 r. [poniedziałek]   GRUPA  2   POZDRAWIAM  i Zapraszam na zajęcia w tym 

tygodniu będziemy – W KRAINIE MUZYKI. 

Temat:  JAKI  TO  INSTRUMENT? 

•Dziecko powtarza za Rodzicem:  Piękny dzień dziś mamy, więc się uśmiechamy! 

• Słuchanie piosenki Na muzyce w przedszkolu sł. i muz. Katarzyna Kulikowska 

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

• Proszę przeczytać opowiadanie E. Stadtmüller Koncert  oraz porozmawiać na temat 

ilustracji. 

Od samego rana pani Basia robiła tajemnicze miny i mówiła o wspaniałej niespodziance. 

– Może to będzie teatrzyk? – próbował się domyślić Oskar. 

– A może pan czarodziej z cylindrem i królikiem… – rozmarzyła się Ania. 

– Ja bym wołał policjanta. Najlepiej z psem – włączył się do rozmowy Olek. 

Niestety, wkrótce okazało się, że nikt nie zgadł, bowiem przed grupą starszaków stanęło 

czterech bardzo elegancko ubranych panów… ze skrzypcami. Jedne były małe – takie do 

wsadzania pod brodę, inne duże – takie do stawiania na ziemi.  

Właściciel największych skrzypiec przedstawił wszystkich pozostałych muzyków i ich 

instrumenty. Okazało się, że te duże skrzypce to wiolonczela, te niewiele większe od 

skrzypiec – altówka, a cały zespół nazywa się kwartet.  

– Zagramy wam „Cztery pory roku” – zapowiedział wiolonczelista. – Zobaczymy, czy je 

rozpoznacie – uśmiechnął się. – Słuchajcie uważnie, bo po każdym fragmencie zapytam was, 

jaka to była pora roku. Antonio Vivaldi, który ten utwór skomponował, będzie wam 

podpowiadać. 

Olek spojrzał pytająco na czwórkę muzyków – zaraz, zaraz, przecież żaden z nich tak się nie 

nazywał.  Wiolonczelista jakby czytał w jego myślach.  

– Antonio Vivaldi żył bardzo dawno temu – uśmiechnął się – dlatego nie ma go tu z nami,  

a podpowiedzi, o których mówiłem, to dźwięki naśladujące śpiew ptaków, świst wiatru czy 

szum deszczu. Zresztą… posłuchajcie sami.  

Zaczęli grać. Z początku Olek myślał, że z tymi podpowiedziami to jakaś bujda, ale w pewnej 

chwili aż podskoczył na dywanie. 

– Ptaki! Najprawdziwsze ptaki!!! Właśnie tak śpiewają u dziadka w ogrodzie. Tyle razy 

słuchali razem ich radosnego świergotu, ćwierkań, treli… 

Pan od wiolonczeli nawet nie musiał pytać, bo gdy tylko skończyli grać, cała grupa orzekła 

zgodnie, że to WIOSNA.  

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

Olek słuchał jak zaczarowany. Muzyka prowadziła go po nagrzanych słońcem łąkach lata, po 

szumiących deszczem ścieżkach jesieni, wprost na polany otulone puszystą pierzynką zimy. 

Jak cudownie było zamknąć oczy i zagłębić się w mięciutki biały puch.  

Gdy wybrzmiał ostatni dźwięk i pani podniosła dłonie gotowe do braw, wiolonczelista położył 

palec na ustach i wzrokiem wskazał na Olka, który – pochrapując cicho – wędrował właśnie 

https://www.youtube.com/watch?v=tluFKwo42EM
https://www.youtube.com/watch?v=yyLcBDJkWyM
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przez bajkowy zimowy las. 

Uśmiechnięty od ucha do ucha kwartet smyczkowy na paluszkach opuścił salę, a Olek 

wędrował, wędrował, wędrował… 

• Proszę zadać pytania do treści opowiadania:  Kto odwiedził dzieci w przedszkolu Olka? 

Na jakich instrumentach grali panowie? Jakie dźwięki rozpoznał Olek w czasie koncertu? 

Jak zakończył się koncert?  

 

•„ Jaki to instrument”- rozmowa na temat instrumentów na podstawie doświadczeń dziecka 

oraz dźwięków instrumentów. 

R. mówi: Dzisiaj będziemy rozmawiać o instrumentach. Jakie instrumenty muzyczne znasz? 

Czy grałaś/grałaś na jakimś instrumencie?  

 R. układa ilustracje przedstawiające instrumenty muzyczne (fortepian, skrzypce, trąbka,   

bęben, harfa, trójkąt).  Dziecko wskazuje instrument, o których rozmawiali, podają ich 

nazwy. R. podaje nazwy pozostałych instrumentów, których dziecko nie wymieniło w czasie 

rozmowy.  

Dziecko wykonuje  KP2.35. Rodzic czyta polecenia• KP2. 35 ; ilustracje przedstawiające 

instrumenty muzyczne: fortepian, skrzypce, trąbka, bęben, harfa, trójkąt. 

• Dźwięki instrumentów:  

fortepian : https://www.youtube.com/watch?v=BIrR_AH_hjE  

skrzypce: https://www.youtube.com/watch?v=7JgRLxG8THA  

trąbka: https://www.youtube.com/watch?v=HWeC6_srMk8  

bęben duży: https://www.youtube.com/watch?v=frQrUW14mSI  

harfa: https://www.youtube.com/watch?v=yVF5TYfUeVs  

trójkąt: https://www.youtube.com/watch?v=YI1fAfdDhhM  

 

https://www.youtube.com/watch?v=BIrR_AH_hjE
https://www.youtube.com/watch?v=7JgRLxG8THA
https://www.youtube.com/watch?v=HWeC6_srMk8
https://www.youtube.com/watch?v=frQrUW14mSI
https://www.youtube.com/watch?v=yVF5TYfUeVs
https://www.youtube.com/watch?v=YI1fAfdDhhM
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• Proponuję obejrzenie filmu You Tube – Wizyta w szkole muzycznej – Poznajemy 

instrumenty [czas: 3:20] 

https://www.youtube.com/watch?v=f43qSH2Nq9w 

•„Zapraszam do instrumentu!” – zabawa orientacyjno-porządkowa.  

Na podłodze leżą ilustracje przedstawiające instrumenty muzyczne. Dziecko biega 

swobodnie między ilustracjami. Na sygnał R. (klaśnięcie) zatrzymuj się i słucha polecenia: 

Stań obok harfy,… trąbki; przed fortepianem/za fortepianem. R. podaje inne polecenia.  

• ilustracje przedstawiające instrumenty muzyczne: fortepian, skrzypce, trąbka,  bęben, 

harfa, trójkąt  

•„Zagram jak na trąbce, zagram jak na fortepianie” – naśladowanie odgłosów 

instrumentów. Dziecko siedzi przed R. na dywanie. R. pokazuje zdjęcia instrumentów, 

dziecko naśladuje ich dźwięki.  

• ilustracje przedstawiające instrumenty muzyczne: fortepian, skrzypce, trąbka,  bęben, 

harfa, trójkąt 

• Nazywanie instrumentów przedstawionych na zdjęciach – samodzielnie lub z pomocą R. 

Rytmiczne dzielenie ich nazw (na sylaby) 

 

 

Naśladuj za osobą dorosłą dźwięki instrumentów przedstawionych na zdjęciach. Naśladuj grę 

na tych instrumentach.  

• „Masaż” – Rodzic wykonuje masaż na plecach dziecka. Następnie dziecko Rodzicowi.  

[można wykonać z całą rodziną należy usiąść w kręgu jedno za drugim, i wykonywać masaż 

pleców osoby siedzącej przed nimi zgadnie ze słowami i ruchami] 

Idą słonie                                                  R./dz. kładzie na przemian całe dłonie na plecach dz./R.  

potem konie                                             Uderza delikatnie piąstkami.   

panieneczki na szpileczkach                  Stuka palcami wskazującymi    

z gryzącymi pieseczkami                        Delikatnie szczypie     

świeci słonko                                            Dłońmi zatacza koło    

płynie rzeczka                                          Rysuje linię      

pada deszczyk                                          Stuka wszystkimi palcami    

czujesz deszczyk                                      Łaskocze. 

https://www.youtube.com/watch?v=f43qSH2Nq9w
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•KP2.35  *Posłuchaj brzmienia instrumentów i pokaż, jak można na nich grać.  

* Posłuchaj instrumentów jeszcze raz i otocz niebieską pętlą rysunek przedstawiający 

instrument, który słyszałaś/słyszałeś jako pierwszy i jako ostatni. 
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• Narysuj instrument po śladzie, nazwij go.  

 

 

 


