
 

 

Propozycje aktywności dla Skrzacików  

na tydzień o tematyce:,,Kraina Muzyki” 

 

1. Na początek zapoznajcie się z piosenką ,,Skaczące nutki”,                               

a może ktoś chętny spróbuje nauczyć się piosenki   

 

"Skaczące Nutki"  

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… 

 

Nawet na leżakowaniu, 

przeszkadzały dzieciom w spaniu 

i skakały po kocykach 

w czarnych szelkach i bucikach. 

Tutaj możecie posłuchać piosenki: https://www.youtube.com/watch?v=pP5LwJA1Gu0 

https://www.youtube.com/watch?v=pP5LwJA1Gu0


2. Zabawa plastyczna ,, Kolorowe nutki” – zachęcamy do 

pokolorowania, pomalowania albo wyklejenia nutek. Każda niech 

będzie kolorowa  

 

 

 

 

 

 



3. ,,Zabawy na pięciolinii”- zabawa dydaktyczna. Zachęcamy aby 

rodzice wraz z dziećmi poćwiczyli umiejętności przeliczania.                    

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. 

 

 

 



4. ,,Wesołe instrumenty” – zachęcamy do zapoznania dzieci                          

z wybranymi instrumentami za pomocą niżej umieszczonych ilustracji 

oraz odsłuchania dźwięków.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

Link do pobrania odgłosów instrumentów  

 

 

https://chomikuj.pl/krecia007/Dokumenty/do+pracy+z+dzie*c4*87mi/zaj

*c4*99cia+muzyczne/D*c5*bawi*c4*99ki+instrument*c3*b3w+muzycz

nych,2 

 

Bajka ,, Wizyta w szkole muzycznej”  

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

 

5. „Walc kwiatów” – zabawa muzyczno – ruchowa.  

          Rodzice i dziecko trzymają w dłoniach np. szyfonowe chusteczki, wstążki  

          z bibuły  tańczą według własnego pomysłu do muzyki klasycznej : 

           

         https://www.youtube.com/watch?v=nR7WY5ApcTg 

 

 

 

 

 

https://chomikuj.pl/krecia007/Dokumenty/do+pracy+z+dzie*c4*87mi/zaj*c4*99cia+muzyczne/D*c5*bawi*c4*99ki+instrument*c3*b3w+muzycznych,2
https://chomikuj.pl/krecia007/Dokumenty/do+pracy+z+dzie*c4*87mi/zaj*c4*99cia+muzyczne/D*c5*bawi*c4*99ki+instrument*c3*b3w+muzycznych,2
https://chomikuj.pl/krecia007/Dokumenty/do+pracy+z+dzie*c4*87mi/zaj*c4*99cia+muzyczne/D*c5*bawi*c4*99ki+instrument*c3*b3w+muzycznych,2
https://www.youtube.com/watch?v=f43qSH2Nq9w
https://www.youtube.com/watch?v=nR7WY5ApcTg


 

 

6. ,,Jestem muzykantem” – zabawa ze śpiewem. Zachęcamy aby 

rodzice z dzieckiem pośpiewali wspólnie. Rodzic proponuje 

dzieciom zabawę w muzyków, polegającą na rozmowie pomiędzy 

nimi.:-)  

 

,,Jestem muzykantem” 

 

Jestem muzykantem-konszabelantem, 

my muzykanci-konszabelanci. 

Ja umiem grać, my umiemy grać. 

– A na czym? – Na pianinie. 

A pianino, i no, i no, a pianino, i no, i no, 

a pianino, i no, i no, a pianino, bęc! (refren śpiewają wszyscy, naśladując 

głosem i gestem instrument) 

 

Inne propozycje: na puzonie, onie, onie; na bębenku: bum ta-ra-ra; na 

flecie: fiju, fiju; na trąbce: tru, tu, tu, tu; na kołatce: 

 

Linki do odsłuchania  

https://www.youtube.com/watch?v=3UYIl4iwnO4 

https://www.youtube.com/watch?v=PfYH147pXPA 

 

7. „Ciekawe instrumenty” – praca plastyczno – techniczna 

Zachęcamy rodziców wraz z dzieckiem do samodzielnego 

konstruowania instrumentów perkusyjnych. 

 

Grzechotki-ryżotki 

Potrzebujemy: 

 rolkę po papierze 

 taśmę (ja użyłam izolacyjnej oraz dekoracyjnej – washi tape) 

 dwa balony 

 garść ryżu lub dowolnej kaszy 

 nożyczki 

https://www.youtube.com/watch?v=3UYIl4iwnO4
https://www.youtube.com/watch?v=PfYH147pXPA


 

Balon odcinamy zwężoną część. 

 

Tak powstałą membranę naciągamy na rolkę z jednej strony, a następnie 

wsypujemy kaszę/ryż. 



 

Naciągamy balon na drugą stronę rolki. 

 

I obklejamy dowolną taśmą. Ja zdecydowałam się na użycie izolacyjnej                 

w pierwszej kolejności – jest wytrzymała, ma mocny klej i dobrze zabezpiecza 

balony. Następnie obkleiłam grzechotkę taśmą dekoracyjną – papierową, która 

wygląda pięknie, jednak nie jest zbyt wytrzymała. 

 



,,Marakasy” 

Potrzebujemy: 

– 2 plastikowe (lub metalowe) łyżki 

– plastikowe jajko (np. z jajka niespodzianki) 

– kolorowe taśmy  

– garść kaszy (np. jaglanej) 

 

 

 

 

W tym kroku będziemy tworzyć brzmienie instrumentu. Wszystko zależy 

oczywiście od tego czym wypełnimy jajko.                                                               

Umieść wypełnione jajko w zagłębieniu łyżek i sklej je taśmą.                    

 Połączenie trzonków plastikowych łyżek tworzy naprawdę wygodną rączkę. 



 

W kroku drugim mogliśmy użyć taśmy „niechlujnie” ale skutecznie.                      

Teraz użyjmy jej by ozdobić nasz instrument. Im ciekawsze wzory taśm tym 

ciekawszy efekt końcowy. Ale jeśli decydujecie się na zwykłą, przeźroczystą 

taśmę to ma to dodatkowy walor – widać tańczące w jajku wypełnienie. Możesz 

także udekorować marakasy naklejkami, markerami lub farbą. 

8.  ,,Przedszkolna orkiestra” – swobodna ekspresja muzyczna.  

Dzieci wraz z rodzicami grają na własnoręcznie wykonanych 

instrumentach przy dowolnym utworze muzycznym.  

Oto kilka przykładów: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=116&v=nydNZG

SXwQg&feature=emb_title 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=19&v=0MEfJLB

GOP4&feature=emb_title 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=29&v=Vebx1Ja9z

m8&feature=emb_title 

Zachęcamy dzieci do zachowania wykonanych prac                                         

i pochwalenia się nimi po powrocie do przedszkola. 

 

WSPANIAŁEGO MUZYKOWANIA  

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=116&v=nydNZGSXwQg&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=116&v=nydNZGSXwQg&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=19&v=0MEfJLBGOP4&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=19&v=0MEfJLBGOP4&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=29&v=Vebx1Ja9zm8&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=29&v=Vebx1Ja9zm8&feature=emb_title

