
01.04.2021 r. Czwartek 

Temat zajęcia: Nauka piosenki pt. „Piosenka o instrumentach” 

 

 

 

Przebieg zajęcia:  

 

1. „Zapraszam do instrumentu!” – zabawa orientacyjno-porządkowa. 

Na środku dywanu Rodzic układa ilustracje przedstawiające instrumenty muzyczne 

(fortepian, skrzypce, trąbka, gitara, harfa, trójkąt). Dziecko biega swobodnie między 

ilustracjami. Na sygnał Rodzica (klaśnięcie) zatrzymuje się i słucha polecenia: 

✓ ustaw się wokół harfy,  

✓ ustaw się przed fortepianem/za fortepianem.  

✓ Rodzic podaje inne polecenia. 

 

 

https://sklepgram.pl/5052-large_default/fortepian-dla-dzieci-janod-confetti.jpg 

https://sklepgram.pl/5052-large_default/fortepian-dla-dzieci-janod-confetti.jpg


 

https://lh3.googleusercontent.com/proxy/a1j7I_YVWSLYU1C0BVSZUWjcstYFKHF0rgwoctYBP4N8Lxf

hKidMgGrBnf39Ha9CRzZ-K6fByhn99H0m6vqXan6HIl9lvl7wFg 

 

 

https://www.iandi.pl/pol_pl_TRABKA-dla-DZIECI-zabawka-TRABKI-instrument-Muzyka-58063_2.jpg 

 

 

 

https://www.infomusic.pl/img/artykuly/zdjecia/MC44MDA0NzgwMCAxMzM5MzMyMTIy.jpg 

 

 

https://img.freepik.com/darmowe-wektory/harfa-z-drewna_1308-12340.jpg?size=338&ext=jpg 

 

https://lh3.googleusercontent.com/proxy/a1j7I_YVWSLYU1C0BVSZUWjcstYFKHF0rgwoctYBP4N8LxfhKidMgGrBnf39Ha9CRzZ-K6fByhn99H0m6vqXan6HIl9lvl7wFg
https://lh3.googleusercontent.com/proxy/a1j7I_YVWSLYU1C0BVSZUWjcstYFKHF0rgwoctYBP4N8LxfhKidMgGrBnf39Ha9CRzZ-K6fByhn99H0m6vqXan6HIl9lvl7wFg
https://www.iandi.pl/pol_pl_TRABKA-dla-DZIECI-zabawka-TRABKI-instrument-Muzyka-58063_2.jpg
https://www.infomusic.pl/img/artykuly/zdjecia/MC44MDA0NzgwMCAxMzM5MzMyMTIy.jpg
https://img.freepik.com/darmowe-wektory/harfa-z-drewna_1308-12340.jpg?size=338&ext=jpg


 

https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/71mmHK6lCKL._AC_SL1500_.jpg 

 

2. Zagadkowe instrumenty” – zabawa dydaktyczna –  

Rodzicu  przeczytaj kolejno zagadki o instrumentach. Dziecko odgaduje nazwy 

poszczególnych instrumentów i pokazuje jak się na nich gra. 

Ma trzy nogi – nie do biegania. 

Ma klawisze – nie do pisania. 

Ma pedał – nie do gazu. 

Gdy zagra, poznasz go od razu. (fortepian) 

Błyszczy pięknie cała, 

gustuje w hejnałach. 

Na koncertach gra: 

tra ta ta ta ta. (trąbka) 

Okrągły, brzuchaty, 

wśród zabawek leży. 

Zależy mu na tym 

by w niego uderzyć. (bębenek) 

Zrobione są z drewna. 

Cztery struny mają. 

Gdy pociągniesz smyczkiem, 

to pięknie zagrają. (skrzypce) 

Palce w struny uderzają, 

dźwięki z niej wydobywają. 

Różnych dźwięków cała gama, 

może na niej zagrasz sama? (gitara) 

Mały i cienki, cieniutkim głosem 

zagra piosenki pod twoim nosem. (flet) 

https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/71mmHK6lCKL._AC_SL1500_.jpg


3. Nauka piosenki „Piosenka o instrumentach”  

Autor muzyki: Aleksander Pałac, autor tekstu: Dorota Gellner 

Link do piosenki :  

https://www.youtube.com/watch?v=2mODTjHMM1s 

 

1.To jest taki dom zaklęty. 

W domu grają instrumenty. 

Grają, grają wciąż od nowa, 

jakby ktoś je zaczarował! 

 

Ref. Chodźmy prędko, chodźmy tam, 

puzon drzwi otworzy nam! 

Chodźmy prędko raz i dwa, 

tam gdzie koncert ciągle trwa! 

 

2. Czary-mary, czary-mary, 

grają skrzypce i gitary, 

kran w łazience jest popsuty, 

kapią z niego złote nuty. 

 

Ref. Chodźmy prędko, chodźmy tam, 

puzon drzwi otworzy nam! 

Chodźmy prędko raz i dwa, 

tam gdzie koncert ciągle trwa! 

 

3. Grają w domu fortepiany, 

okna, ściany i dywany, 

grają flety i bębenki, 

wszędzie kręcą się piosenki. 

 

4. Rozmowa na temat treści utworu. 

- O czym jest treść piosenki? 

- O jakich instrumentach mowa jest w piosence? 

https://www.youtube.com/watch?v=2mODTjHMM1s


- Gdzie mieszkały instrumenty? 

- Z czego kapały złote nuty? 

- Kiedy instrumenty grają razem lub osobno to  powstaje wtedy……? (muzyka) 

 

5. „Muzyczne powitania” –  

Rodzic włącza utwór Bolero Maurice’a Ravela. Gdy muzyka gra, dziecko swobodnie porusza 

się po sali, gdy muzyka przestaje grać, dziecko wykonuje określone zadania, np. Stanąć na 

jednej nodze, machać dłonią itd. 

 

Link do utworu: 

https://www.youtube.com/watch?v=Q4wb11w0ZHQ 

 

6. „Zgadnij, co to za instrument” –  

Zabawa dramowa. Rodzic mówi: Wyobraź sobie, że trzymasz w ręku instrument. Pokaż jak 

na nim grasz, a ja zgadnę co to za instrument. Rodzic na przemian z dzieckiem wykonuje 

takie gesty, jakby trzymał w ręku instrument 

 

Zabawa popołudniowa 

,,Gwiazdka z nieba”- zabawa rozwijająca dużą motorykę. 

 Dziecko maszeruje po pokoju w rytmie wyklaskiwanym przez rodzica. Gdy dźwięk ucichnie, 

zatrzymuje się i wspólnie z rodzicem wymawiając treść rymowanki ilustruje ją ruchem: 

 

    Po marzenia sięgaj śmiało,      

    stojąc na palcach,,sięga po marzenia, raz jedną ręką, raz drugą 

 

    czy ich dużo, czy ich mało.       

    rozkładają ręce na boki, a następnie zbliżają dłonie do siebie 

 

    Lecz by złapać gwiazdkę z nieba ,    

    poruszają szybko dłońmi w nadgarstkach 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Q4wb11w0ZHQ


    trochę popracować trzeba.                 

    wykonują młynek rękami z góry do dołu i z dołu do góry 

    Znaleźć sposób,         

    wskazują głowę palcem wskazującym lewej, a potem prawej dłoni 

 

    nabrać siły,   

    unoszą ręce ugięte w łokciach i zaciskają dłonie 

 

    by marzenia się spełniły.    

    klaszczą i podskakują wysoko 

 

Źródło: ,,Vademecum przedszkolnych zabaw. WIOSNA - gotowe elementy do kreowania atrakcyjnych zajęć”.  

Praca zbiorowa. Kraków 2020 

 

Miłej i śpiewającej zabawy☺ 

  



02.04.2021 r. Piątek 

 

Temat zajęcia: Wielkanocne zabawy ruchowe 

 

1. Zabawa ruchowa „Kura” 

• Kura spaceruje po podwórku, szukając pożywienia (dzieci spacerują, wysoko unosząc 

kolana, po kilku krokach zatrzymują się i najpierw jedną, a później drugą stopą 

„rozgrzebują” ziemię). 

• Kura macha skrzydłami (dzieci machają ramionami). 

• Kura dziobie ziarenka (palce obu rąk dzieci układają w kształcie ptasiego dzioba; 

kilka razy otwierają szeroko „dzioby” i zamykają, składając kciuk z kolejnymi 

palcami). 

 

2. Wierszyk z pokazywaniem 

Na wiosennej wierzbie (ręce wyprostowane ku górze jak gałęzie drzewa) 

tuż nad rzeczką małą, (prawa ręka pokazuje wijącą się rzeczkę) 

trzy baziowe kotki (dzieci miauczą i „liżą” futerko jak kotki) 

lekko się huśtają. (ponownie gest „wierzby”, ale tym razem ręce machają w powietrzu) 

Deszcz drobny popadał, (ręce uniesione w górze opadają, dziecko macha przy tym palcami 

imitując padający deszcz), 

futerka im zmoczył, (dziecko po wypowiedzeniu wersu mówi cicho: brrrrr i otrzepuje 

„zmoczone” futerko) 

miauczą wniebogłosy, (po wypowiedzeniu wersu dziecko miauczy z głową podniesioną do 

góry) 

trzy baziowe koty! (dziecko pokazuje – wciąż miaucząc – trzy palce u dłoni) 



https://nietylkodlamam.pl/proste-zabawy-wielkanocne/ 

 

3. Wyścig z jajem 

Najoczywistsza aktywność wielkanocna jaka mi się nasuwa. Potrzebna będzie łyżka -

drewniana lub zwykła, i jajko. Uwaga: żeby zminimalizować straty w jajkach, polecam 

sztuczne!  ☺ Wyznaczamy start i metę, prosimy dziecko żeby przeniosło jajko na łyżce w taki 

sposób, aby nie spadło. Żeby nie było tak łatwo i przyjemnie, możemy mierzyć czas, 

zorganizować wyścig, zaproponować konkretny sposób poruszania się, np. tyłem, bokiem, 

stopa za stopą, na kolanach, wielkimi krokami, na palcach, na piętach, na bokach stóp itd. 

Dziecko powinno starać się przez całą trasę trzymać wyprostowaną rękę. 

 

4. Polowanie na jajka 

Do tej zabawy potrzebne są plastikowe jajka otwierane na pół (mogą być te po czekoladkach 

dla dzieci). Do każdego jajka wkładamy po jednym elemencie z jakiegoś zbioru 

(np. po 1 puzzlu z układanki), a następnie chowamy jajka w różnych miejscach – w domu lub 

. Zabawa polega na tym, by upolować, czyli odnaleźć wszystkie jajka, bo tylko wtedy uda się 

ułożyć kompletny obrazek. Podczas szukania możemy naprowadzać poszukiwaczy znanym 

hasłem „ciepło, zimno”. 

 

https://www.dzieckiembadz.pl/2017/04/wielkanocne-zabawy-ruchowe.html 

 

5. Trafianie do jaj 

Do tej zabawy trzeba zawczasu przygotować rekwizyt – szmacianą, małą piłeczkę (może być 

również z gąbki). Rodzicu na podłodze narysuj linię, ustaw na niej jajka w odstępach około 

15 cm. Zadaniem uczestników zabawy jest trafić w jajo turlając lub rzucając piłeczkę z 

ustalonej odległości (dla rodzica może to być 5 metrów, a dla dziecka– mniej). Wgrywa ten, 

kto w kilku rundach zbije najwięcej jaj. 

 

https://inspirander.pl/swieta-i-przyjecia/zabawy-na-wielkanoc/ 

 

Zabawa popołudniowa 

,,Prawda, a może fałsz?”- zabawa rozwijająca logiczne myślenie. 

 

https://nietylkodlamam.pl/proste-zabawy-wielkanocne/
https://www.dzieckiembadz.pl/2017/04/wielkanocne-zabawy-ruchowe.html
https://inspirander.pl/swieta-i-przyjecia/zabawy-na-wielkanoc/


Rodzic odczytuje zdania, a dziecko podskakuje, gdy jest ono prawdziwe lub tupie, gdy jest 

fałszywe. W przypadku zdania fałszywego udziela prawdziwej odpowiedzi. Przykłady zdań: 

− ,,Gdy jest ciepło, woda zamarza”. 

− ,,Gdy termometr pokazuje zero stopni, zakładamy krótkie spodenki”. 

− ,,Kiedy widzimy z oknem słońce, to znak, że powinniśmy się ciepło ubrać”. 

− ,,Termometr służy do pomiaru siły wiatru”. 

− ,,Latem można lepić bałwana”. 

− ,,Termometr pokojowy służy do pomiaru temperatury w pomieszczeniu”. 

− Termometrem zewnętrznym możemy zmierzyć temperaturę ciała”. 

 

Źródło: ,,Vademecum przedszkolnych zabaw. WIOSNA - gotowe elementy do kreowania 

atrakcyjnych zajęć”.  Praca zbiorowa. Kraków 2020 

Udanej zabawy ☺ 

 

 

 


