
 Witajcie!  

Temat dnia to: GDZIE SŁYCHAĆ MUZYKĘ? 

 

 1. Ćwiczenia poranne.  

Zakręć kołem 4 razy i wykonaj 6 powtórzeń wylosowanych ćwiczeń: 

https://wordwall.net/pl/resource/1523375/poranne-ćwiczenia  

2. „Gdzie można usłyszeć muzykę?” – mapa myśli. Dzieci podają swoje propozycje (miejsc 

typowych i nietypowych). W razie potrzeby rodzic zadaje dodatkowe pytania, np.:  

• Jak nazywa się specjalne miejsce, gdzie można słuchać koncertów muzyki klasycznej? 

(filharmonia)  

• Gdzie odbywają się przedstawienia, w których głównie słychać muzykę klasyczną i 

śpiew? (opera)  

Rodzic podsuwa również następujące propozycje: kościoły, szkoły muzyczne, internet, 

koncerty plenerowe itd. 

3. „Śpiewamy jak w operze” – naśladowanie mimiką, gestem i ruchem. Rodzic prezentuje 

dzieciom na filmie dowolny utwór operowy, np. z opery Carmen. Zadaniem dzieci jest zabawa 

w mima i bezdźwięczne naśladowanie śpiewu operowego. 

https://www.youtube.com/watch?v=KPrf-svWUAQ  

4. Praca z KP4.18 – doskonalenie koordynacji wzrokowo–ruchowej, percepcji słuchowej i 

wzrokowej, zdolności grafomotorycznych, dekodowanie, łączenie dźwięku z ilustracją. 

Ćwiczenie 1 

Linki do muzyki: 

Nr 1  https://www.youtube.com/watch?v=Q9NInzRQszc  

Nr 2 https://www.youtube.com/watch?v=h_qEzIJ2XTM&list=PLw8h-

3BUauf8hNID8JxoyqIniJCW1pv0D  

Nr 3 https://www.youtube.com/watch?v=TOWdT6Drvwk  

Nr 4 https://www.youtube.com/watch?v=rVr2Qkb_0Ko  

Nr 5 https://www.youtube.com/watch?v=-tij6F8b4U8  

Ćwiczenie 2 – Pokoloruj rysunek zgodnie z kodem na dole strony. 

5. „Jak zapisać muzykę?” – burza mózgów, zapoznanie dzieci z nutami i pięciolinią. Rodzic 

zadaje dzieciom pytanie: Czy da się zapisać muzykę?. Dzieci dzielą się swoją wiedzą. Rodzi 

prezentuje zdjęcie partytury:   
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PARTYTURA 

 

Następnie wyjaśnia, że muzykę zapisuje się za pomocą nut i linii 

 

6. „Co to za linie?” – zapoznanie z pięciolinią, przeliczanie linii.  

Rodzic pokazuje dziecku rysunek pięciolinii. Dziecko wspólnie z rodzicem przelicza 

linie (od dołu). 



 

 

7. „Pięciolinia” – zabawa ruchowa z wprowadzeniem gamy. Potrzebne będą: sznurek i koła z 

gazet. 

Na dywanie rodzic rozkłada pięć sznurków. Układa na nich koła z gazety jak w gamie. 

Następnie wyjaśnia, że: gdy nutka leży nisko, jej dźwięk jest niski, gdy wysoko – wysoki. 

Rodzic skacze kolejno do każdej obręczy i wydaje coraz wyższe dźwięki, śpiewając gamę. Dzieci 

powtarzają dźwięki za rodzicem. Następnie dziecko skacze i powtarza dźwięki.  

8. Blok zajęć o emocjach – trema.  

• „Jakie to uczucie?” – zagadka:  

Dopada cię to chwilę przed występem na scenie,  

gdy śpiewasz, grasz na instrumencie lub gdy masz przedstawienie.  

Czujesz niepokój przed tym przedsięwzięciem,  

choć wiesz, że czeka cię miłe przyjęcie.  

Gdy ktoś na ciebie patrzy, gdy oglądać cię chce,  

to nieprzyjemne uczucie właśnie ogarnia cię. (trema) 



• “Trema” – dyskusja. Rodzic rozmawia z dzieckiem, zadaje pytania: Co to jest trema? 

Jakie to uczucie? Kiedy można odczuwać tremę? Co się z nami dzieje gdy czujemy 

tremę? Czy wy kiedyś odczuwaliście tremę? W jakiej to było sytuacji? Czy było to 

przyjemne uczucie? Czy tremę można przezwyciężyć? Kiedy to uczucie mija? 

• „Radzimy sobie z tremą” – ćwiczenie oddechowe.  

Rodzic tłumaczy dziecku, że jednym z dobrych sposobów na poradzenie sobie z odczuwaną 

tremą, niepokojem, zdenerwowaniem są ćwiczenia oddechowe. Proponuje nauczenie się 

ćwiczeń oddechowych w oparciu o wierszyk motywacyjny.  

Rodzic recytuje wiersz, a dziecko wykonują ćwiczenie z zamkniętymi oczami, koncentrując się 

na własnym oddechu:  

Wiem, że to potrafię, wszystko mi się uda. 

Stoję mocno na dwóch nogach, ręce trzymam na udach. 

 Biorę głęboki wdech nosem, ręce unoszę do góry.  

Wypuszczam ustami powietrze, znikają zwątpienia chmury.  

I jeszcze raz wdech nosem i buzią wydech robię.  

Rozluźniam się, czuję się lekko, mam już wiarę w sobie. 

9.  PROSZĘ ABY TĄ CZĘŚĆ ZADANIA DZIECKO WYKONAŁO Z TATĄ LUB BABCIĄ (DZIADKIEM).  

Przygotuj wspólnie z tatą laurkę dla mamy. Zamieszczam zdjęcia propozycji na wykonanie 

laurki dla mamy. Proszę wybrać z propozycji lub wykonajcie laurkę według własnego pomysłu.  



  

 



   

  

 

 

 

Jeśli macie Państwo drukarkę proszę wydrukować kupony dla mamy, albo przygotujcie 

własnoręcznie wg wzoru.  



 

 

 

 

 

 

 

 

Dziękuję za pomoc w realizacji tematu. MIŁEGO DNIA!!!!!  

 


