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TEMAT: Dobry Pasterz. 
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TEMAT DNIA : MAŁA ORKIESTRA 

 

 
 

                        

 

Rozgrzewka (w ramach ćwiczeń porannych)  

 

Naśladujecie czynności w zabawie muzycznej: 

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

 

2. „Muzyk”- wysłuchanie wiersza  

 

Zagrały słodko skrzypce, 

„Trili, li! Tra, la, la!” 

Fortepian przestał milczeć. 

Ach, kto tak pięknie gra? 

  

Dwóch panów instrumenty 

przygotowało dziś 

i grają jak najęci, 

i grają znów na bis. 

  

Kim oni są, kto powie, 

że grać jak nikt potrafią, 

muzykę mają w głowie 

i w każdą nutkę trafią 

 

Rodzic prowadzi rozmowę inspirowaną treścią wiersza.  

 

Przykładowe pytania: 

https://view.genial.ly/5ea7255ed407580db92e1287/guide-dobry-pasterz-przedszkole?fbclid=IwAR0qz5yIlVSus7_9A_S6HC8RWI_UPYVNRSMI4k3lHqQ32bgOOlN8fi3grvI
https://view.genial.ly/5ea7255ed407580db92e1287/guide-dobry-pasterz-przedszkole?fbclid=IwAR0qz5yIlVSus7_9A_S6HC8RWI_UPYVNRSMI4k3lHqQ32bgOOlN8fi3grvI
https://www.youtube.com/watch?v=dqk_IongIzI


Co robi muzyk?  

Na jakich może grać instrumentach?  

Co to znaczy, że muzycy „muzykę mają w głowie i w każdą nutkę trafią”?  

Czy znasz jakichś sławnych muzyków?  

Na jakich grają instrumentach?.  

 

Dziecko odpowiada zgodnie z tekstem lub przedstawia swoje doświadczenia. 

 

Myślę, że już odpowiedzieliście na pytania, ale.... 

.... mam jeszcze jedno, bardzo ważne pytanie: 

Czy instrumenty, to są tylko te przedmioty, które można kupić w sklepie muzycznym??? 

Nie wiem, co mi odpowiecie, ale myślę sobie, że wszystko, co wydaje dźwięki można nazwać 

instrumentem.  Pamiętacie, jakie fajne dźwięki wydają balony, kiedy powoli spuszczamy z 

nich powietrze?  A papier, który szeleści podczas zgniatania? A drzewa, które szumią, kiedy 

na nich "gra" wiatr? A malutkie cukierki w pudełeczku, kiedy potrząsamy pudełeczkiem? A 

znacie dźwięk, kiedy pociera się mokrym palcem o szybę??? A stukanie bucikami kiedy 

idziecie z rodzicami na spacer? To też są dźwięki. Wymyślcie teraz dużo innych 

przedmiotów, które też wydają dźwięki. 

 

Rodzaje instrumentów muzycznych: 

 

Przypomnijmy sobie teraz jakie mamy rodzaje instrumentów muzycznych: 

 

Instrumenty strunowe – w których źródłem dźwięku jest drgająca struna czyli poruszamy 

struny za pomocą smyczka, rąk  

Instrumenty dęte – w których dźwięk pobudzany jest zadęciem czyli inaczej dmuchamy w 

dany instrument, a konkretnie w jego ustnik 

Instrumenty perkusyjne – w których dźwięk pobudzany jest poprzez  uderzanie w instrument. 

 
5. „Kraina muzyki”- rozmowa na podstawie ilustracji. 

  

oglądanie ilustracji  z instrumentami tworzenie zbiorów według instrukcji, 

czytanie prostych wyrazów związanych z instrumentami,  

zabawa folią w paski.  

 



Zabawa sylabowo – głoskowa. 

 

Podane wyrazy podzielcie na sylaby, głoski i wysłuchajcie, jaką głoską rozpoczyna się i 

kończy każde podane słowo: 

muzyka 

melodia 

słowa 

instrument 

głos 

piosenka 

wiersz 

dźwięk 

granie 

słuchanie 

 

6. Zapraszam na ćwiczenia gimnastyczne 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LVSMZjOwcTQ&list=RDCMUCOC9IfHv-

_1f1f_a36WMC6Q&index=5 

 

 

Praca z KP4.17a – rysowanie linii po śladzie, łączenie odpowiednich rysunków z podpisami.  

 

• Praca z KP4.17b – wyklaskiwanie sylab według wzoru, łączenie sylab w wyrazy, pisanie 

nazw instrumentów po śladzie.  

,,Kreski , kropki i litery”, karta nr 8 .,w tym tygodniu 

 

Życzę miłego dnia! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LVSMZjOwcTQ&list=RDCMUCOC9IfHv-_1f1f_a36WMC6Q&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=LVSMZjOwcTQ&list=RDCMUCOC9IfHv-_1f1f_a36WMC6Q&index=5

