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MATERIAŁY EDUKACYJNE TYDZIEŃ IX 
TEMAT: W KRAINIE MUZYKI 

 
ABC PIĘCIOLATKA  

Pamiętamy z zasadach dobrego wychowania: 
- „Magiczne słowa” – to  „proszę”, „przepraszam”  czy „dziękuję”. Czasami zwykłe „dzień dobry” 
może poprawić humor drugiej osobie, dlatego zawsze pamiętaj, aby być uprzejmym dla innej osoby. 
Odwzajemnij uśmiech, pożegnaj się uprzejmie przed wyjściem, życz miłego dnia napotkanej osobie; 
- Dbaj o swój strój - Odpowiednio dobieraj ubrania do pogody . Zwracaj uwagę na czystość ubrań; 
- Pamiętamy o poprawnej postawie -  Zwracaj mi uwagę jak siedzę i czy mam wyprostowane plecy. 
Odpowiednia postawa dobrze wpłynie na organizm, ale dzięki niej pokażesz również szacunek innym 
osobom w Twoim otoczeniu.  
- Przy stole pamiętam - Zwróć uwagę, aby nie siorbać kiedy pijesz lub jesz zupę. Nie mów z pełnymi 
ustami; 
- Kulturalna rozmowa: nawet maluch wie, że przerywanie, gdy mówi, jest bardzo nieprzyjemne. By 
wpoić zasadę grzecznej rozmowy dziecku, warto dać mu zawsze szansę na dokończenie zdania i 
opowieści. Ważne jest, by dorośli rozmawiający w towarzystwie dzieci również przestrzegali tej 
zasady.  

 
„Czasem słońce, czasem deszcz” – słuchanie opowiadania 
Dawno, dawno temu w Krainie Muzyki żyli szczęśliwi mieszkańcy. Codziennie świeciło słońce, 

wszędzie rosły nutki, a każdy mieszkaniec Krainy grał na instrumencie, śpiewał i tańczył. Nawet psy 
zamiast szczekać gwizdały. Wszystkim żyło się miło, więc w Krainie brzmiały same wesołe melodie. 
Do czasu! Pewnego dnia do wesołej Krainy przybyła smutna wróżka Kropelka. Pozazdrościła 
mieszkańcom szczęści i wesołości , zrzuciła na krainę deszcz. Padał wiele dni i nocy, przez co nutki nie 
rosły już tak szybko, a mieszkańcy byli bardzo smutni. Zaczęli też grać smutne melodie. Na szczęście o 
smutnym losie muzyków usłyszała dobra wróżka – Pani Muzyka. Swoimi wesołymi czarami złagodziła 
smutne zaklęcie wróżki Kropelki. Od tej pory w Krainie Muzyki czasem świeci słońce, a czasem pada 
deszcz. 

Rozmowa oparta na treści opowiadania. Rodzic zadaje dziecku pytania: 

- Jak możemy nazwać tą krainę? 
- Jak nazywa się miejsce, o którym czytałam? 

- Dlaczego wszystkim mieszkańcom wydawało się, że mieszkają w „zaczarowanej krainie”? 
- Dlaczego jej mieszkańcy na początku byli bardzo szczęśliwi? 
- Kto odwiedził Krainę Muzyki? 
- Jak dziś jest w Krainie Muzyki? 

- Kto chciałby mieszkać w tej krainie i dlaczego? - swobodne wypowiedzi dziecka. 
 
Rozmowa na temat: Czym jest dźwięk? 
Rozwiązanie zagadki:   

„Może być przyjemny lub nieprzyjemny, wysoki lub niski, naturalny - czyli wydawany np. przez 
zwierzęta, zjawiska atmosferyczne lub sztuczny np. gra na instrumentach, radio itd. Dziecko  
dowiaduje się, że dźwięki to fale rozchodzące się w powietrzu, wodzie. 
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Jak brzmią dawne instrumenty? – film opowiadający o dawnych instrumentach 
https://www.youtube.com/watch?v=VFmYjvG42iY&t=91s 

 
Czy można zobaczyć dźwięk? Zaprezentowanie doświadczeń: 

 drganie pod wpływem dźwięku drobnych elementów np.: na membranie z balona; 
 granie na kieliszkach z wodą, 
 drgania folii przy głośniku magnetofonowym; 

Dziecko wypowiada  się na temat własnych spostrzeżeń, zauważa związek ilości wody w kieliszku z 
wysokością dźwięku, doświadcza  istnienia  fali dźwiękowej. 

 
Jakie dźwięki może wydawać człowiek? 

Dziecko wydobywa  różne dźwięki (klaszcząc, tupiąc, śpiewając, mrucząc, pstrykając palcami itd.). 
 
Wprowadzenie podziału instrumentów na dęte, perkusyjne i strunowe na podstawie 

ilustracji i  filmu „Wizyta w szkole muzycznej” - Poznajemy instrumenty – film edukacyjny 
https://www.youtube.com/watch?v=f43qSH2Nq9w&list=TLPQMDcwNTIwMjBwzBX7_mrLMw&index=3 
- rodzic wyjaśnia, że nazwy te pochodzą od sposobów, w jaki wydobywają się z tych instrumentów 
dźwięki.  

 
Jakie znasz instrumenty ? – prezentacja instrumentów. „Czego brakuje?” – zabawa 

utrwalająca nazwy instrumentów i ćwicząca pamięć. „Z jakiej rodziny?” – wprowadzenie podziału 
instrumentów na dęte i strunowe, klasyfikowanie instrumentów, praca z KP4.14a, ćw. 2. 

 „Ile nutek?” – praca z KP4.14b - analiza słuchowa nazw instrumentów, doskonalenie 
percepcji słuchowej i wzrokowej, przeliczanie.  

 
Hymn krainy muzyki – nauka piosenki 

Gdy w przedszkolu gra muzyka – tańcujemy wkoło – obrót z rękoma na biodrach 
Nie ma ciszy, nie ma nudy – bardzo jest wesoło! – kręcenie palcem wskazującym  

 
Ref. I każdy z nas dobrze wie, Kraina Muzyki wspaniała jest! – wskazujemy na innych 

Szybkie , skoczne pioseneczki – wszyscy uwielbiamy  - szybki bieg w miejscu 
a przy wolnych – jak żółwiki wolno się ruszamy – powoli kroczymy. 

I każdy z nas dobrze wie, Kraina Muzyki wspaniała jest! – wskazujemy na innych 
Trąbka, flecik i fortepian – grają dziś od rana: - naśladujemy grę na trąbce, flecie, fortepianie 

Trutu tu tu, fiju, fiju, bum, bum, na, na, na  
I każdy z nas dobrze wie, Kraina Muzyki wspaniała jest! – wskazujemy na innych 

Lecz żeby na instrumentach grać – rozkładamy ręce 
Trzeba się na muzyce znać, Rozumieć cały nutowy świat – kreślimy koła w powietrzu 

Ty rozumiesz? On rozumie? Bo ja tak! – pokazujemy na innych, na siebie 
Wszystkie te muzyczne sprawy – to nie tajemnica – kręcimy palcem wskazującym 

Dzięki naszej ulubionej – Pani Muzyce! – krzyżujemy ręce jak do objęcia się 
Ref. I każdy z nas dobrze wie, Kraina Muzyki wspaniała jest! – wskazujemy na innych 
 

Praca plastyczna – Ekoinstrumenty... czyli jak zrobić bębenek i grzechotki 

http://kreatywnamama-kreatywnedziecko.blogspot.com/2013/09/ekozabawki-bebenek-i-
grzechotki.html 

 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=VFmYjvG42iY&t=91s
http://kreatywnamama-kreatywnedziecko.blogspot.com/2013/09/ekozabawki-bebenek-i-grzechotki.html
http://kreatywnamama-kreatywnedziecko.blogspot.com/2013/09/ekozabawki-bebenek-i-grzechotki.html
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Oglądanie ilustracji przedstawiających instrumenty - dziecko nazywa instrumenty, 
określają pierwszą i ostatnią głoskę, dzielą nazwy obrazków na sylaby i głoski. 
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Rozwiązywanie zagadek czytanych dziecku przez rodzica. Wyszukiwanie rozwiązań zagadek 
na ilustracjach. Przykładowe zagadki: 

Okrągły i brzuchaty, 
Wśród zabawek czasem leży 

Zależy mu na tym, aby go uderzyć. 
Gdy stuknę go czasem - zagra pod palcami 

Głośno mi dziękuje, gdy stukam palcami - Bębenek 
 
Mały i cienki, cieniutkim głosem 
Zagra piosenki pod twoim nosem - Flet 

 
Chyba największy wśród instrumentów 

Swoją ogromną paszczę otwiera 
By pięknie grały wszystkie koncerty - Fortepian 

 
Zrobione są z drewna 
Cztery struny mają 
Gdy pociągniesz po nich smyczkiem 
To pięknie zagrają - Skrzypce 

 
Duża albo mała, 

Jak u słonia zwie się. 
Gdy zaczynasz w nią dmuchać 

Melodia się niesie – Trąbka 
 

Śpiewając  inscenizujemy  piosenkę pt. ,, Pomaluję  świat” 
https://www.youtube.com/watch?v=JZlNy_gY3oA&list=RDJZlNy_gY3oA&start_radio=1 
Pomaluję  świat 
I. Ciocia mi przyniosła farby, zaraz namaluję coś. 
Wielbłąd mój ma cztery garby, obok konia stoi łoś. 
Ref: 
Pomalują cały świat, pastelowy  pędzi wiatr. 
Sobie namaluję psa , mojej mamie kotki dwa. 
 
II. Po drabinie aż do nieba mogę wdrapać się raz, dwa. 
Trochę żółtej farby trzeba i już słońce uśmiech ma. 
Ref: 
Pomalują cały świat, pastelowy  pędzi wiatr. 
Sobie namaluję psa , mojej mamie kotki dwa. 

 
„Wyobrażam sobie…..” - praca plastyczna do utworu fortepianowego F. Rybickiego pt. ,,Kot 

i mysz”  - Zaproszenie dziecka  do wysłuchania utworu fortepianowego F. Rybickiego pt. ,,Kot i mysz”  
https://www.youtube.com/watch?v=05bMARJTEqM 

Zapoznanie z tematem pracy: omówienie sposobu wykonania pracy plastycznej, 
przypomnienie o właściwym posługiwaniu się przyborem podczas malowania z zachowaniem zasad 
bezpieczeństwa. W czasie słuchania miniatury fortepianowej dziecko maluje to, co sobie wyobraża, 
może to być droga ucieczki myszy przed kotem zaznaczona liniami, pętlami falami, plamy bądź inne 
nieregularne kształty obrazujące postacie z utworu itp. 

Rodzic włącza muzykę - Dziecko maluje  podczas słuchania. Nagranie można włączać 
kilkakrotnie według potrzeby. W czasie pracy dziecko szeptem porozumiewa się z rodzicem, 
wymieniają uwagi na temat tego, co robi. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JZlNy_gY3oA&list=RDJZlNy_gY3oA&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=05bMARJTEqM
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Zachęcanie do wypowiedzi – 
Co wyobrażasz sobie słuchając tej muzyki? 
Jaki instrument słyszysz? 
Czy podobał Ci się ten utwór? 

Po zakończeniu malowania, dziecko pozostawia do wyschnięcia swoje dzieło i myje ręce.     
Z biurka zostają usunięte przybory do malowania. 
 

Ocena dokonań własnych. Dostrzeganie oryginalności w tego typu pracy, rozumienie, że 
ważną rzeczą , aby takie dzieło powstało, jest umiejętność słuchania i współpracy oraz 
współdziałania ze sobą. 

 
Zabawa „Prawda czy fałsz” – gdy usłyszane zdanie jest prawdziwe dzieci klaszczą w dłonie, 

jeśli zdanie jest fałszywe, opuszczają głowę w dół. 
- Bębenek to okrągły, brzuchaty instrument; 
- Kastaniety to instrumenty dęte; 
- Dyrygent to człowiek grający na trąbce; 
- Gitara to instrument strunowy;  
- Fortepian to mały instrument drewniany. 
 
Karta pracy 4.15 – doskonalenie zdolności grafomotorycznych i percepcji słuchowej, 

przeliczanie. 
 
Wyszukiwanie w pokoju przedmiotów, które wydają jakiś dźwięk. Prezentowanie ich 

rodzicom, rodzeństwu. (6 przedmiotów). 

 
Zabawa twórcza w formie abstrahowania „Co by było, gdyby na świecie nie było muzyki”? – 

rundka wypowiedz domowników; 
 
„Koncert” – wysłuchanie opowiadania Agnieszki Frączek 
W środę z samego rana do przedszkola przyjechali muzycy. I przywieźli ze sobą przeróżne 

instrumenty – jedne wielkie, inne malutkie, a wszystkie błyszczące i rozśpiewane. Dzieci przyglądały 
się im z ogromnym zainteresowaniem. Pan dyrygent, do którego wszyscy zwracali się „maestro”, 
opowiadał po kolei o każdym z instrumentów, a muzycy wydobywali z nich czarodziejskie dźwięki. 
Mnóstwo przy tym było niespodzianek! Najpierw się okazało, że ta trąba, pozwijana jak ślimak w 
muszelce, to wcale nie trąba, ale waltornia, a ta druga, długa jak wąż, to… to puzon!  

- Niemożliwe – nie chciał wierzyć Staś. – Jak to puzon? Przecież puzon powinien być długi i 
pyzaty, a ten jest długi i chudy! 

Po trąbach nie – trąbach przyszła kolej na klarnet, skrzypce (które wcale nie skrzypią). A 
wreszcie na basetlę, która w ogóle nie jest podobna do basseta. I bałabajkę, która niestety nie ma 
nic wspólnego z bajką… 

Ale nie szkodzi – to spotkanie i tak było ciekawsze od najciekawszej bajki. 
A po południu dzieci postanowiły dać własny koncert. 
Rozmowa dotycząca opowiadania. Udzielanie odpowiedzi na pytania: 

- Jak nazywała się osoba, która dowodziła całym koncertem? 
- Jakie instrumenty były wymienione w opowiadaniu? 
- Do czego chłopiec porównywał waltornię? 
- Jaki instrument przypominał mu węża? 
- Czy tobie jakieś instrumenty coś przypominają? 
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„Zabawy na pięciolinii”-zabawa dydaktyczna 
- Rozwijanie umiejętności przeliczania przedmiotów w zakresie dostępnym dziecku w aspekcie 
porządkowym. 
- Dz. umieszcza nakrętki- nuty na pięciolinii pod dyktando rodzica; przelicza linie w aspekcie 
porządkowym. 

Rodzic  proponuje zabawę w komponowanie muzyki, dziecko otrzymuje swoją pięciolinię i 
zestaw 6 nutek ( 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. 
 

 „Do re mi fa…”- ćwiczenia emisyjne. 
 

Ekspresja plastyczna „Czarodziejskie instrumenty” - wykonywanie niekonwencjonalnych 
instrumentów. Wykonanie instrumentów z dostępnych materiałów takich jak: pudełka po jogurcie, 
kasza, ryż, folia aluminiowa, gumeczki, itp. 

„Jestem muzykantem konszabelantem”  – zabawa muzyczno – ruchowa w kole. Do tej 
zabawy zachęcamy wszystkich domowników https://www.youtube.com/watch?v=PfYH147pXPA 

Zabawa ruchowa „Skaczące nutki”. Potrzebujemy kolorowe skakanki( sznurki, wstążki) i 
bębenek, nagranie https://www.youtube.com/watch?v=Sneud1Aw99A, możemy włączyć coś z 
domowej muzycznej kartoteki 

Rodzicu, jeżeli nie masz bębenka sam możesz stworzyć z dzieckiem 
https://www.powerofmelody.com/blog/52-2/ 

Rodzic rozkłada na podłodze skakanki, tworząc z nich pięciolinię. Dzieci (nutki) 

biegają dookoła niej, na przerwę w muzyce i na dźwięk bębenka wskakują na pięciolinię i 

przeskakują pomiędzy „pięciolinią” jak „nutki” 
"Skaczące Nutki" - muzyka Barbara Kolago, słowa Dorota Gellner  

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, tamta nisko, 

Nawet na leżakowaniu, 
przeszkadzały dzieciom w spaniu 

i skakały po kocykach 
w czarnych szelkach i bucikach. 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=PfYH147pXPA
https://www.youtube.com/watch?v=Sneud1Aw99A
https://www.powerofmelody.com/blog/52-2/
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Słuchanie utworu „Wiosna” A. Vivaldiego i malowanie farbami plakatowymi wiosny na 
łące. Potrzebujemy dużych arkuszy szarego papieru bądź foli stretch, farby w różnych kolorach Do 
tego zadania zachęcamy całą rodzinę. https://www.youtube.com/watch?v=jdLlJHuQeNI 
https://bi.im-g.pl/im/3c/9f/18/z25818172Q,Malowanie-na-folii-przezroczystej–aluminiowej-czy.jpg 
https://sp2leczna.pl/wp-content/uploads/2018/04/malowanie-15.jpg?gid=25 
 Praca z KP4. 16b – zabawa matematyczna doskonaląca przeliczanie i spostrzeganie; 
 Praca z KP4. 16a – doskonalenie zdolności grafomotorycznych, ćwiczenia słuchowe. 
Zaznaczanie kolejności dźwięków. 
 Wprowadzenie litery H, h: 

 Zaaranżowanie sytuacji w której pojawi się wyraz podstawowy, np. rodzic zadaje pytanie: Gdy 
słuchamy muzyki, zamykamy oczy i gdzie się przenosimy. Dziecko opowiada np.: że przenosi się na 
egzotyczną wyspę, leży na hamaku i słucha muzyki 
 Pytanie rodzica: Co to jest hamak? 

 Wydzielanie pierwszej głoski w słowie „hamak”, by utożsamić ją później z wprowadzoną literą; 

 Analiza i synteza słuchowa wyrazu podstawowego; 

 Wprowadzenie schematu i modelu; 

 Poprawna artykulacja wyrazu podstawowego; 

 Tworzenie schematu i modelu wyrazu; 

 Podział modelu na zgłoski; 
 

 
 
 

Praca z KP4. 17a – doskonalenie zdolności grafomotorycznych i percepcji wzrokowej; 
 
Praca z KP4. 17b – doskonaleni percepcji słuchowej, koordynacji wzrokowo – ruchowej, 
ćwiczenia w czytaniu; 
 
Praca z KP4. 18- doskonalenie koordynacji wzrokowo – ruchowej, percepcji słuchowej i 
wzrokowej, zdolności grafomotorycznych, dekodowanie, łączenie dźwięku z ilustracją; 

https://www.youtube.com/watch?v=jdLlJHuQeNI
https://bi.im-g.pl/im/3c/9f/18/z25818172Q,Malowanie-na-folii-przezroczystej--aluminiowej-czy.jpg
https://sp2leczna.pl/wp-content/uploads/2018/04/malowanie-15.jpg?gid=25
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Ozdób literkę H dowolnie wybraną techniką plastyczną  
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Pisz po śladach 
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Propozycje zabaw muzycznych i ruchowych: 
- „Muzyczna lina”- zabawa taneczna 
Dziecko wraz z rodzicem trzyma się skakanki jedną ręką, tworzą koło i poruszają się w 

ustalony sposób przy muzyce (np. J. Straussa Marsz Radeckiego). Idą po kole w jedną stronę i w 
drugą. Trzymają oburącz skakankę – cwałują w jedną stronę i w drugą. Wykonują kroki dostawne w 
jedną stronę i drugą. Naprzemiennie wystawiają nogi do przodu. Wykonują obroty w miejscu, 
opierając się plecami o skakankę. 

- Zabawa ruchowa- kot i ptaszki 
Rodzic  rozkłada na podłodze np.:  kolorowe obręcze, które będą ptasimi gniazdami. Dzieci 

zamieniają się w ptaki. Rodzic zamienia się w kota. Gdy gra muzyka, dzieci - ptaki biegają po pokoju. 
Wydają ptasie odgłosy, na przykład: pi pi. Gdy melodia ucicha nagle pojawia się kot, głośno miauczy. 
Dzieci - ptaki chowają się w gniazdach – obręczach, uciekają przed kotem. Dziecko dotknięte przez 
kota odpada. Wygrywa to dziecko, które nie da się złapać. 

- Zabawa muzyczno – ruchowa „W naszym domu” - dziecko nuci piosenkę i wykonuje 
czynności, o których jest w niej mowa.  

W naszym domu pełno muzyki jest.   
Są instrumenty, o których mało wiesz.  
Nasze ręce (nogi tupią, palce pstrykają) klaszczą tak...  - dziecko: klaszcze w dłonie. 
To jest muzyka, która cieszy nas - obraca się wokół własnej osi. 

- Zabawa ruchowa „Muzyczna kraina” – zaczarowanie dzieci w mieszkańców zaczarowanej 
krainy. Swobodny taniec do ulubionego utworu np.:  z użyciem apaszek; 

- Zabawa „Skąd dochodzi dźwięk”? – dziecko siedzi z zamkniętymi oczami.  
Rodzic gra na bębenku, tamburynie, talerzach i trójkącie. Dziecko wskazuje ręką kierunek, z 

którego dochodzi dźwięk /do zabawy można wykorzystać instrumenty dowolne, nawet te 
skonstruowane przez dziecko/; 

- Zabawa ruchowa ,,Kot i myszy”- dziecko jest kotem, reszta domowników to myszy, gdy kot 
śpi to myszy harcują. Kot leży na podłodze odwrócony tyłem do domowników - myszek, które 
biegają po pokoju. Na hasło: Kot się budzi bardzo zły, wszystkie myszki złapie w mig- kot wstaje i 
łapie uciekające myszki. Miejsce wyznaczone to norka, gdzie myszy są bezpieczne. Zabawę 
powtarzamy kilkakrotnie; 

 

 
Pozdrawiamy serdecznie i życzymy miłej pracy!!! 


