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 TEMAT TYGODNIA: W KRAINIE MUZYKI 

 

TEMAT  DNIA: INSTRUMENTY MUZYCZNE 

 

 
 

 

Na dobry początek dnia poćwiczcie razem z rodzicami lub rodzeństwem. 

 

1. Zestaw ćwiczeń porannych:  

1. „Podaj woreczek” – zabawa w parach.  

Dzieci stoją w parach,( może być rodzic, rodzeństwo)- tyłem do siebie, dotykając się plecami, 

pośladkami i nogami. Nogi w lekkim rozkroku, stopy mocno przylegają do podłogi. Jedno z 

dzieci z pary trzyma w ręku woreczek gimnastyczny. ( może być piłeczka, maskotka itp.) Na 

sygnał R.: Hop dzieci przekazują sobie woreczek, wykonując skręt tułowia raz w lewą, raz w 

prawą stronę. Należy zwrócić uwagę, by dzieci starały się nie odrywać stóp od podłoża oraz 

nie odsuwały się od siebie. Zabawa może być prowadzona w różnym tempie, w zależności od 

instrukcji R.  

2. „Miesiące w roku” – dzieci wysuwają jedną nogę do przodu z podskokiem, następnie 

zamieniają nogi. Podczas przeskakiwania z nogi na nogę wymawiają kolejno nazwy miesięcy. 

Zabawa może być prowadzona w różnym tempie.  

3. „Rulony” – dziecko otrzymuje stronę z gazety lub dużą chustę. Dzieci leżą na brzuchu, 

dłonie trzymają na gazetach/chustach. Na hasło R. Zwijamy rulony podnoszą ramiona, łokcie i 

dłonie i starają się zwinąć gazetę/chustę w rulon. Ćwiczenie powtarzamy 4–5 razy. 

4. „Sufit – podłoga” – dzieci maszerują po pokoju w rytm dźwięków wystukiwanych przez R.  

Podnoszą wysoko kolana. Na hasło R. Sufit stają na palcach i podnoszą ręce. Na hasło 

Podłoga kładą się na brzuchu.  

 

2. „Najlepszy instrument „– Wojciech Próchniewicz  (wysłuchanie wiersza) 

 

 R. zaprasza dzieci do słuchania wiersza. Przed przeczytaniem utworu prosi, aby dzieci 

zwróciły szczególną uwagę na to, w jakich sytuacjach może grać instrument, o którym pisze 

autor.  

 

Jest taki instrument na świecie,                       Nawet za złota trzos  

Dostępny nawet dla dzieci.                              Nie zniknie — bo to TWÓJ GŁOS. 



Wygrywa wszystkie melodie                           Więc gdy jest ci nudno, nie ziewaj.  

Najładniej, najłagodniej.                                  Pamiętaj o nim — zaśpiewaj!  

Gdy nutki wpadną do ucha,                             On się natychmiast odezwie  

On ucha bardzo się słucha.                               I zagra czysto i pewnie.  

Bo najgrzeczniejszy jest przecież,                    Opowie ci zaraz radośnie  

Słucha się w zimie i w lecie,                            Na przykład o słonku lub wiośnie.  

W upał i gdy deszcz leje,                                  Bo lubi i dobrze zna cię,  

On wtedy nawet się śmieje!                              Twój wierny, dźwięczny przyjaciel.                                                                    

Chodzi wraz z tobą wszędzie  

już tak zawsze będzie.  

 

3. R. prowadzi rozmowę z dziećmi:  

Co autor wiersza nazywa najlepszym instrumentem?  

Czy każdy z nas ma taki instrument?  

W jakich sytuacjach, według autora, możemy go używać? 

 Czym się różni od tradycyjnych instrumentów? 

 W czym jest podobny?  

 

4. „Grająca woda” – zabawa badawcza.  

Dzieci siedzą przy stoliku. Przed nimi stoi kieliszek na nóżce, a na stoliku butelka lub inne 

naczynie z wodą. R. prosi, aby dzieci suchym palcem pocierały wokół krawędzi kieliszka – 

szybko i powoli. Pyta: Czy słyszycie jakieś dźwięki? Suchym palcem nie wydobędziemy 

dźwięków z kieliszka. Następnie dzieci wykonują tę samą czynność, ale tym razem palec 

powinien być mokry. Należy trzymać kieliszek mocno za nóżkę, żeby się nie przesuwał, ale 

nadal powinien stać na stole. R.: Czy teraz słyszycie dźwięk? Jeśli dzieci wykonały ćwiczenie 

prawidłowo – usłyszą dźwięk. Następnie dzieci wlewają do kieliszka trochę wody i ponownie 

próbują grać na nim mokrym palcem. Z kieliszka wydobywa się dźwięk. R. zachęca dzieci, 

by spróbowały porównać dźwięki, jeśli np. do trzech kieliszków wleją różną ilość wody. 

Dzieci  sprawdzają, od czego zależy wysokość dźwięku. Po wielu próbach R. zaprasza dzieci 

do rozmowy: Jak myślicie, dlaczego, gdy pocieraliśmy kieliszek suchym palcem, nie było 

słychać dźwięków? A dlaczego dźwięki są różne, gdy wlejemy mniej i więcej wody?  

 R. systematyzuje wiedzę dzieci:  

Palec wprawia w drganie szkło kieliszka, które z kolei pobudza do drgań powietrze 

znajdujące się w środku. Wewnątrz kieliszka powstają fale dźwiękowe. Gdy do kieliszka 

nalewamy więcej wody, wysokość dźwięku się obniża.  

Aby pokazać drgania szkła, R. może przyczepić do kieliszka piłeczkę pingpongową na nitce i 

zademonstrować dzieciom raz jeszcze wprawianie kieliszka w drganie. Podczas pocierania 

palcem brzegu kieliszka piłeczka będzie się odchylać. 

 

5. Zapoznanie z instrumentami muzycznymi 

 

Obejrzyj film edukacyjny „W szkole muzycznej” 

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

 

6. Zabawa muzyczno – ruchowa do piosenki „Jestem muzykantem” 

 

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

7. Zapoznanie z literą h, H 

 

https://www.youtube.com/watch?v=f43qSH2Nq9w
https://www.youtube.com/watch?v=3UYIl4iwnO4


Dzisiaj poznacie nową literkę. 

 

Drogi rodzicu zapoznaj dziecko z literką h,H – małą, wielką, drukowaną i pisaną. 

 

 Analiza i synteza słuchowa słowa „Harfa” 

                                                
Dzielenie słowa harfa na sylaby, na głoski 

Zapytaj dziecka co słyszy na początku słowa harfa? 

Prosimy podajcie słowa rozpoczynające się na głoskę  ( np. herbata, hamak itp.), 

Z ilu głosek składa się słowo harfa? 

 

 Budowanie schematu słowa harfa.  

 

Wytnijcie razem z dziećmi zwykłe kwadraty z białej kartki, czerwonej i niebieskiej. Ułóżcie 

tyle kwadratów ile słyszymy głosek w słowie harfa. Następnie pod spodem niech dziecko 

wskaże spółgłoski i samogłoski w słowie harfa za pomocą czerwonych (samogłoski) i 

niebieskich (spółgłoski) kartoników. 

 

 Określenie rodzaju głoski. 

 

Prosimy aby dzieci wypowiedziały głoskę h długo: hhhyyyy…. 

A teraz niech dzieci wypowiedzą głoskę j krótko: h, h, h, ,… 

Co możemy powiedzieć o tej głosce? ( jest to spółgłoska) 

Podajcie imiona rozpoczynające się na głoskę H( np. Henryk, Hania  itp. ) 

Analiza i synteza słuchowa imienia ( dowolne ) 

 

Dzielenie imienia na sylaby, głoski 

Prosimy zbudujcie schemat imienia Henryk – wytnijcie białe kartki w kształcie kwadratów. 

Niech dziecko ułoży tyle kwadratów ile słyszy głosek w imieniu . Następnie niech wskaże za 

pomocą niebieskich i czerwonych kartoników spółgłoski i samogłoski jak wcześniej. 

 

 Następnie pod modelami słów harfa, Henryk umieszczamy poznane już litery:  

 

Kreślenie nowo poznanej litery h, H w powietrzu, na podłodze, na plecach rodzica 

. 

Pisanie litery h, H na tacach z kaszą manną. Prosimy zwracać uwagę na prawidłowy kierunek 

pisania litery h, H . 

 

 

Obejrzyj film edukacyjny – litera h 



https://www.youtube.com/watch?v=ZYseoOcd6m8 

 

A teraz poznajcie harfę  i jej brzmienie  

https://www.youtube.com/watch?v=S1-LCnGojnw 
  

Teraz będziemy układać wyrazy z literką h. Rodzicu podaj nazwy dziecku czyli hałas, hamak, 

harfa, hokej, homar, hotel. Zadaniem dziecka jest ułożenie tych słów z rozsypanki literowej. ( 

alfabet)  

 

 

8. Praca z KP4.16a – identyfikowanie i zakreślanie liter H, h, rysowanie pętli wokół 

obrazków. • KP4, ołówek  

• Praca z KP4.16b – pisanie liter H, h po śladzie, czytanie zdań metodą sylabową  

 

Tak kończymy pierwszy dzień tygodnia, czyli ……..  

Zapraszam Was na jutro, czyli to będzie …….. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZYseoOcd6m8
https://www.youtube.com/watch?v=S1-LCnGojnw

