
 

TEMATYKA:  

1. W  KRAINIE  MUZYKI – 11- 15 MAJA 

DOSKONALENIE POPRAWNEJ EMISJI GŁOSU, DYKCJI I ODDECHU PRZEZ 
NAŚLADOWANIE DŹWIEKÓW INSTRUMENTÓW  

WZBOGACENIE SŁOWNICTWA O NAZWY INSTRUMENTÓW 

 

Nauka piosenki „W naszym przedszkolu pełno muzyki jest”- improwizacja 
ruchowa 

https://www.youtube.com/watch?v=HzuQmEf9pbc  

 

zagadki 

Może być dęty, może być i strunowy 

Ważne, aby był do gry gotowy. 

Piękne dźwięki nam wygrywa,  

Z nim muzyka jest możliwa ( instrument muzyczny) 

Jest to zespół niemały,  

mogą w nim być skrzypce, a nawet organy 

Gdy wszyscy razem zaczynają grać,  



to aż publiczność chce z foteli wstać ( orkiestra) 

Zna go każde w przedszkolu dziecko, 

 zawsze stoi przed swoją orkiestrą 

 i porusza drewnianą pałeczką (dyrygent) 

Dyrygenta wszyscy się słuchają, 

 tylko na nią patrzeć mają. 

Dzięki tej drewnianej pałeczce, 

 wszystko uda się w każdej pioseneczce. (batuta) 

 

Rozpoznawanie dźwięków instrumentów muzycznych 

https://www.youtube.com/watch?v=MadTiSUv4Jo 

karta pracy nr 35 

 

Słuchanie wiersza „Muzyka to coś wspaniałego” 

Dźwięki płyną bardzo leciutko 

Niby frunące ptaszki na wietrze, 

Ciekawi was, czego słucham? 

Właśnie przysłuchuję się orkiestrze. 

W tle grzmią grube trąby. 

Słychać skrzypce, dzwonki i flety. 

Mam na twarzy coraz większe wypieki. 

Teraz partię solową mają klarnety. 

Orkiestra gra coraz głośniej, 

Czuje się podekscytowana. 



Dźwięków jest wokół mnie coraz więcej, 

 chciałabym umieć tak grać sama. 

Bo świat nut jest zaczarowany, 

Muzyka to coś wspaniałego 

Może wzruszać albo zachwycać, 

Wzbudzić euforię w sercu każdego. 

ćwiczenie z KSIĘGĄ EMOCJI – dzieci układają historyjkę obrazkową pasującą do 
treści wiersza. Opowiadają, co się po kolei wydarzyło 

Muzyka klasyczna dla dzieci 

https://www.youtube.com/watch?v=txv4-Lp9kTw 

dzieci wykonują dowolne ćwiczenia i ruchy w rytm muzyki, mogą nazywać 
instrumenty, które słyszą. 

Tworzymy melodię do słów: „Wiosna, lato ,jesień, zima tak się cały rok zaczyna” 

Kształtowanie postaw prozdrowotnych 

 Rozmowa z dziećmi na temat hałasu, jak należy dbać o swoje uszy? 

Podstawowa zasada obowiązująca w przedszkolu – Nie przekrzykujemy 
się! Mówimy do siebie a nie krzyczymy. 

Karta pracy nr 36 

Pojęcia matematyczne: kształtowanie umiejętności przeliczania w z 10 

- zabawa dydaktyczna plusk-plusk (w ogrodzie) 

Rodzic wrzuca do miski z wodą kamienie, dziecko przelicza, pokazuje na palcach 
ile jest razem kamieni w misce. Później może samo wrzucać i jednocześnie 
przeliczać. Zabawę można połączyć z rzutami do celu, układając miskę w 
pewnej odległości. Na koniec można z kamieni ułożyć np. koło 

Miłej zabawy! 

 



Propozycje kolorowanek 

https://miastodzieci.pl/kolorowanki/kotek-z-gitara/ 
 
Zapraszam rodziców do odbierania książek ŻUCZKÓW z przedszkola 
12.05.2020 – wtorek, godzina 14 - 15 
 
  Pozdrawiam Halina Surma 
 
 
 


