
 Witajcie kochane przedszkolaki i drodzy rodzice. 

Temat dnia to: MUZYKA WSPÓŁCZESNA 

 

Dziś zapoznacie się ze współczesnymi gatunkami muzycznymi. 

1. Ćwiczenia poranne. Zakręć kołem 5 razy i wykonaj 4 powtórzenia wylosowanych 

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

2. „Gatunki muzyczne” – zapoznanie dzieci ze współczesnymi gatunkami muzycznymi, 

wysłuchanie i podawanie nazw różnych gatunków muzycznych. Rodzic włącza utwory z 

różnych gatunków muzycznych:  
• muzyki klasycznej https://www.youtube.com/watch?v=_13uTOdqN-E  

• rapu https://www.youtube.com/watch?v=NPll52xjwFk  

• disco https://www.youtube.com/watch?v=cOrc37wNUqU&list=PL1D1F40742BE1C868  

• rocka https://www.youtube.com/watch?v=-tJYN-eG1zk  

• jazzu https://www.youtube.com/watch?v=_CI-

0E_jses&list=PLOpeCvd1Okq6vk5nquCRkIa0Kc38O0nhm  

Dzieci starają się rozpoznać gatunki i podać ich nazwy. 

3. „Kosmiczne dźwięki” – rozwijanie wyobraźni podczas słuchania muzyki elektronicznej – 

opowieść ruchowa. Rodzic prezentuje dowolną muzykę techno lub elektroniczną. Dzieci 

leżą na dywanie z zamkniętymi oczami i próbują zapamiętać, co widzą w wyobraźni. Po 

wysłuchaniu utworu opowiadają o swoich wyobrażeniach. Link do muzyki elektronicznej 

https://www.youtube.com/watch?v=MtwIBY5-fbE. 

4. „Gitara a gitara” – określanie podobieństw i różnic w wyglądzie instrumentów, 

rozbudzenie ciekawości dzieci grą na instrumencie. Rodzic prezentuje zdjęcia różnych 

gitar: 

  

GITARA AKUSTYCZNA 
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GITARA BASOWA 

  

 

GITARA ELEKTRYCZNA 

Dzieci określają podobieństwa i różnice w ich wyglądzie. Rodzic wyjaśnia, która do czego służy. 

Włącza dzieciom nagrania, na których słychać różnice w dźwiękach wydawanych przez różne 

gitary.  

Dźwięki gitar” 

• Akustyczna https://www.youtube.com/watch?v=i5EhiTWDdn8  

• Basowa 

https://www.youtube.com/watch?v=L11fcH1J5tw&list=PLnwA1hfb5aYaDWNkI1h14OzY

py5c14F41  

• Elektryczna https://www.youtube.com/watch?v=nqZzLUfnEF8  

5. „Koncert rockowy” – naśladowanie gry na gitarze. Rodzic włącza muzykę rockową. 

Dzieci wcielają się w gitarzystów i próbują naśladować grę na gitarze elektrycznej – w 

takim tempie, jakie słuchać w utworze. Link 

https://www.youtube.com/watch?v=QFlyW9uUwhU  
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6. Praca z KP4.15 – doskonalenie zdolności grafomotorycznych i percepcji słuchowej, 

przeliczanie. 

7. Praca plastyczna pt. “Instrumenty” - technika dowolna. 
8. Religia:  

Temat: Pan Jezus wstępuje do nieba. 

https://www.youtube.com/watch?v=3Mpjh3o2P_A&feature=emb_title   

9. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 34:  
•  „Muzyczne powitania” – Rodzic włącza dowolną muzykę. W chwilach, gdy muzyka 

milknie wydaje polecenia wykonania krótkich działań w ruchu, np.: dotknij palcami 

stopy; zrób 4 pajacyki; dotknij kostek u nóg, stań prosto itd. 

• „Perkusja” – dzieci siadają w siadzie skrzyżnym (plecy proste, ręce na kolanach). Przy 

muzyce szybkiej i bardzo rytmicznej wystukują rytmy: klaszczą w ręce, uderzają 

rytmicznie w kolana, uderzają rytmicznie dłońmi o podłogę. Wykonują po dwa razy te 

czynności, następnie po cztery razy itd.  

• „Pląsy muzyczne” – zabawa relaksacyjna (masażyk). Do tego ćwiczenia zapraszamy 

rodziców i rodzeństwo. Siadamy w kole, w siadzie skrzyżnym. Wszyscy wykonują masaż 

pleców osoby siedzącej przed sobą zgodnie ze słowami i ruchami rodzica:  

Idą słonie,                                                        (na plecach kładziemy całe dłonie)  

potem konie,                                                  (na plecach kładziemy piąstki)  

panieneczki na szpileczkach.                        (palce wskazujące maszerują po plecach) 

 Świeci słonko,                                                (zataczamy dłońmi kółka)  

płynie rzeczka,                                                (rysujemy linię)  

pada deszczyk.                                                (uderzamy w plecy wszystkimi palcami) 

Czujesz dreszczyk?                                         (łaskotanie). 

10. „Kostka” – zabawa matematyczna. Potrzebna będzie kostka do gry. 

Dziecko dwa razy rzuca kostką. Jego/Jej zadaniem jest zsumowanie wyrzuconej liczby oczek i 

podanie wyniku. Zabawę powtarzamy kilka razy. 

 

Dziękuję za pomoc w realizacji tematu. 

Pozdrawiam Małgorzata Adamska 
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