
Temat tygodnia: 

Wszystko może być muzyką 
 

W tym tygodniu na platformie SQULA, którą mam nadzieję już zdążyliście 

poznać, ćwiczcie zadania muzyczne i powtórzcie język angielski z poprzedniego 

tygodnia. Dobrej zabawy ;) 

 

Dzień 1 

 

Zadanie 1. 

Sprawdź, czy dziecko odgadnie wszystkie zagadki związane z instrumentami. 

 

Zagadka o fortepianie 

Ma trzy nogi - nie do biegania. 

Ma klawisze - me do pisania. 

Ma pedał - nie do gazu. 

Gdy zagra, poznasz go od razu. 

 

Zagadka o pianinie 

Różne wydaje dźwięki, 

gra na nim pani. 

Palcami w klawisze uderza, 

a my wtedy śpiewamy. 

 

 

Zagadka o kastanietach 

Ten instrument zrobiono z drewna, 

jestem tego zupełnie pewna. 

Wygląda jak łapki drewniane, 

które tańczą w rękach Hiszpanek. 

 

Zagadka o skrzypcach 

Zrobione są z drewna. 

Cztery struny mają. 

Gdy pociągniesz smyczkiem, 

to pięknie zagrają. 

 

Zagadka o trąbce 

Może być w muzyka dłoniach, 

albo należeć do słonia. 

 

Zagadka o bębenku 

Okrągły, brzuchaty, wśród zabawek leży. 

Zależy mu na tym, żeby go uderzyć. 

http://zagadkidladzieci.net/Zagadka-o-fortepianie-1123
http://zagadkidladzieci.net/Zagadka-o-pianinie-1955
http://zagadkidladzieci.net/Zagadka-o-kastanietach-2099
http://zagadkidladzieci.net/Zagadka-o-skrzypcach-2111
http://zagadkidladzieci.net/Zagadka-o-trąbce-2113
http://zagadkidladzieci.net/Zagadka-o-bębenku-2417


Stuknę go czasem, zagra pod palcami. 

Dziękuje mi basem, gdy stukam pałkami. 

 

Zadanie 2. 

Przeczytaj dziecku opowiadanie o instrumentach. 

Medytacja dźwiękowa „Spacer po ulicy dźwięków” (wg I. Biermann) 

 

Były sobie kiedyś instrumenty: dzwonki, trójkąt, tamburyn, grzechotka, drewienka, 

bębenek. W przedszkolu często na nich grano. Ale dzieci uderzały w nie bardzo mocno, 

chcąc uzyskać jak najgłośniejsze dźwięki. Instrumenty nie czuły się dobrze, taka gra 

była dla nich bolesna. Lubiły, gdy grano na nich delikatnie, lekko. Wydawały wtedy 

prześliczne, czyste dźwięki. Ich ulubioną melodią była „Ulica dźwięków”.Pewnego 

dnia dzwonki dowiedziały się o istnieniu ulicy dźwięków 

i postanowiły się tam wybrać. Ponieważ nie mogły znaleźć tej ulicy, poszły do trójkąta, 

żeby zachęcić go do wspólnych poszukiwań. Dzwonki i trójkąt razem wyruszyły na 

poszukiwania. Ledwo jednak uszły kilka kroków, spotkały tamburyn, który także chciał 

dojść na ulicę dźwięków. Przyłączył się do nich. Wyruszyły wspólnie: dzwonki, trójkąt, 

tamburyn. Wkrótce spotkały grzechotkę. Gdy usłyszała, gdzie się wybierają, 

natychmiast zapragnęła z nimi pójść. Dzwonki trójkąt, tamburyn i grzechotka 

razem wyruszyły na poszukiwanie ulicy dźwięków. Krótko potem wyszły im naprzeciw 

drewienka, które także chciały iść tam, gdzie udają się inne instrumenty, więc 

przyłączyły się do nich i maszerowały razem z nimi. Teraz dzwonki, trójkąt, 

tamburyn, grzechotka i drewienka szły gęsiego i wspólnie muzykowały. Usłyszał to 

bębenek i tak  szybko, jak tylko potrafił, pobiegł do nich 

i stanął w rządku. Teraz dzwonki, trójkąt, tamburyn, grzechotka, drewienka 

i bębenek, cicho dzwoniąc, szły jedno za drugim i wciąż poszukiwały ulicy dźwięków. 

Jednak choć bardzo się starały, nie mogły jej znaleźć! Wyczerpane zatrzymały się, 

ciężko oddychając. Dzwonki, trójkąt, tamburyn, grzechotka, drewienka i bębenek 

wydawały przy tym ciche tony i nagle zrozumiały, gdzie jest ulica dźwięków! Dokładnie 

tutaj, gdzie stały, tu była ulica dźwięków. Dzwonki, trójkąt, tamburyn, grzechotka, 

drewienka i bębenek spojrzały na siebie i wspólnie stworzyły cudowną melodię. Po 

chwili dzwonki, trójkąt, tamburyn, grzechotka, drewienka i bębenek wyruszyły w 

drogę powrotną do domu, gdyż znalazły już ulicę dźwięków. Po długim marszu 

bębenek pożegnał się, a dzwonki, trójkąt, tamburyn, grzechotka i drewienka 

poszły dalej. Trochę później pożegnały się drewienka, a dzwonki, trójkąt, tamburyn 

i grzechotka poszły dalej.  Za chwilę także grzechotka była już w domu. Teraz szły 

tylko dzwonki, trójkąt, tamburyn. Po kilku krokach dotarły do domu, w którym 

mieszkał tamburyn. Teraz podróżowały już tylko dzwonki i trójkąt. Gdy trójkąt także 

dotarł do swojego domu, dzwonki same pobiegły do siebie tak szybko, jak tylko 

potrafiły, aby móc wreszcie odpocząć. Teraz dookoła jest cicho jak makiem zasiał, 

a na ulicy dźwięków nic nie słychać. 

 

*Zapytaj dziecko jakie instrumenty występowały w opowiadaniu? Jak nazywała się 

ulica, której szukały instrumenty? Jak należy obchodzić się z instrumentami? Czy 

kiedy uderzamy w instrument z dużą siłą, to wydaje on ładniejsze dźwięki? 



Zadanie 3. 

Puść dziecku poniższy film. Poproś, żeby odgadło, jaki instrument właśnie 

wybrzmiewa i żeby spróbowało naśladować ruchem grę na tym instrumencie. 

Jeśli dziecko nie wie, jak gra się na którymś z instrumentów, podpowiedz mu. 

 

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

 

Zadanie 4. 

Karta pracy 36. 

(Gotową kartę pracy proszę przesłać na e-mail przedszkola). 

 

Dzień 2 

 

 Zadanie 1. 

Poproś dziecko, żeby podzieliło na sylaby nazwy kolejnych instrumentów i policzyło, 

ile każde z nich ma sylab. Niech dziecko podskoczy tyle razy, ile dany wyraz ma sylab. 

 

Bębenek (bę-be-nek) 

gitara (gi-ta-ra) 

pianino (pia-ni-no) 

flet (flet) 

saksofon (sak-so-fon) 

perkusja (per-ku-sja) 

skrzypce (skrzyp-ce) 

trójkąt (trój-kąt) 

tamburyn (tam-bu-ryn) 

harfa (har-fa) 

fortepian (for-te pian) 

 

Zadanie 2. 

ćwiczenia logopedyczne 

Postaw przed dzieckiem lusterko. Demonstruj kolejne ćwiczenia logopedyczne 

i poproś aby je powtarzało. 

*Pianino ma dużo klawiszy – dziecko dotyka czubkiem języka każdego zęba, jak 

pianista dotyka klawiszy. 

*Bębenek – językiem uderza od jednego do drugiego kącika ust, jak pałeczki uderzają 

w bębenek. 

*Trójkąt – dziecko rysuje językiem trójkąt (pokaż dziecku jak wygląda trójkąt), dotyka 

czubkiem języka między środkiem górnej wargi a dwoma kącikami ust. 

*Gitara – dziecko przesuwa czubkiem języka od zębów w stronę gardła, dotykając 

kilka razy podniebienie, tak jakby dotykały strun gitary. 

*Grzechotka – język wędruje, na zmianę, za górne zęby i za dolne zęby, tak jakby 

dziecko potrząsało grzechotką. 

 

*Dzwony i dzwoneczki – dziecko naśladuje odgłosy dużego dzwonu: bim – bam, 



i małych dzwoneczków: dzyń, dzyń, dzyń.   

 

Zadanie 3. 

Karta pracy 37. 

(Gotową kartę pracy proszę przesłać na e-mail przedszkola) 

 

Zadanie 4. 

Kto to taki kompozytor? Czy dziecko zna odpowiedź na to pytanie? Zapytaj, po czym 

puść poniższy film i sprawdźcie, czy dziecko miało rację. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-_p4McEs-oI 

 

Zadanie 5. 

Jednym ze znanych polskich kompozytorów był Antonio Vivaldi, który komponował 

muzykę klasyczną. Jego słynny utwór „Cztery pory roku”, a dokładnie jego fragment 

pt. „Wiosna” chcę Wam dziś przedstawić. 

 

Puść dziecku poniższy utwór. Daj dziecku apaszkę, szalik, chustę lub inny lekki długi 

materiał. Poproś żeby inscenizowało ruchem ten utwór. 

 

Antonio Vivaldi - Wiosna 

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

 

 

Dzień 3 

 
Zadanie 1. 

Przedstaw dziecku poniższe ilustracje. Przeczytaj nazwy kolejnych instrumentów. 

Może niektóre z nich, dziecko rozpozna samodzielnie? Opowiedz o podziale 

instrumentów na grupy : strunowe, dęte, perkusyjne i elektryczne. Czy dziecko wie, 

jak wydobywa się dźwięki z danej grupy instrumentów? W które trzeba dmuchać 

ustami, w które uderzać ręką lub pałeczkami, w których wprawiać w ruch struny, a 

które działają za pomocą elektryki? 

 

 

 

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


 



Zadanie 2. 

Rytm, to bardzo ważna rzecz w muzyce. Podobnie jak znajomość wartości 

w muzyce. Co to takiego? Wszystkie odpowiedzi na te pytania znajdziecie 

w poniższym filmie Pani nutki. W filmie zaprezentowany jest również pomysł na 

wykonanie instrumentu, możecie z niego skorzystać, ale nie musicie. (pomysł ten, 

może przydać się dziecku w kolejnym zadaniu). Jeśli pokazane w filmie rytmy okażą 

się za trudne do powtórzenia dla Waszego dziecka, zaproponujcie mu łatwiejsze 

wymyślone przez siebie rytmy. Niech dziecko spróbuje je po Was powtarzać klaskając. 

 

Pani nutka – rytm. 

https://www.youtube.com/watch?v=LKyZtocE9u0 

 

Zadanie 3. 

Zadanie techniczne z budowania dowolnego instrumentu. 

Tutaj, mają Państwo dowolność w dobraniu materiału do pracy dla dziecka. Wskazane 

jest oczywiście, aby dziecko samo wymyśliło swoją technikę i instrument jaki chce 

wykonać. Może to być bębenek z puszki po produkcie spożywczym, grzechotka z 

butelki po jogurcie czy mleku, flet z rolek papieru, gitara z pojemnika po chusteczkach 

higienicznych itd. To tylko kilka przykładów. Liczę na inwencję twórczą szczególnie 

dzieci. Dajcie proszę Państwo im się wykazać samodzielnością w tym zadaniu. 

Instrumenty należy ozdobić według uznania dowolną techniką. 

(gotową pracę proszę przesłać na e-mail przedszkola). 

 

Zadanie 4. 

Ćwiczenia w książce strona 52. 

 

Dzień 4 

 

Zadnie 1. 

Zapytaj dziecka co możemy robić z użyciem wody ? Pić, kąpać się, myć podłogę, 

gotować, chlapać...itd A czy możemy grać z użyciem wody? Czy z wody można zrobić 

instrument? Jeśli tak, to jaki? Wysłuchaj pomysłu dziecka. Zaproponuj mu zrobienie 

orkiestry wodnej według pomysłu Ani Gawarskiej „Gra na szklankach”. Poniżej 

przepis na świetną zabawę oraz link do obejrzenia dokładnego wykonania instrumentu. 

 

Do przygotowania tego wodnego instrumentu potrzebne będą: 

 

*szklanki (ważne, żeby były tego samego kształtu); 

*butelka wody ; 

*barwniki spożywcze (niekoniecznie); 

*pałeczka od dzwonków lub zwykła łyżeczka. 

 

 

Wykonanie: 

-Wlej wodę do szklanek. Do jednych więcej, do innych mniej. Jeśli chcesz uzyskać 



konkretne dźwięki, musisz sprawdzać pałeczką lub łyżeczką, czy dany dźwięk ci 

odpowiada. Jeśli chcesz uzyskać wyższy, wystarczy wylać trochę wody, jeśli interesuje 

cię niższy dźwięk, to dolej wodę. 

-Kiedy już uzyskasz odpowiednie brzmienie swoich szklanek wybierz kilka kolorów 

barwników spożywczych. Na końcówce łyżeczki przenieś odrobinę jednego barwnika 

do pierwszej szklanki. Do każdej szklanki wystarczy dosłownie szczypta jednego 

barwnika. 

Weź do ręki pałeczkę lub zwykłą łyżeczkę i graj, twórz własną wodną muzykę. 

 

http://dydaktykamuzyka.pl/2019/03/26/gra-na-szklankach/ 

 

Zadanie 2. 

Ćwiczenia w książce strona 53. 

 

Zadanie 3. 

Zaczarowane instrumenty 

Zamieniamy przedmioty użytku codziennego w instrumenty np.: 

 

Kredki - flety 

klocki - gitary 

poduszki - bębenki 

łyżki - marakasy 

książki – pianina 

(można dowolnie zamieniać przedmioty w instrumenty) 

 

Układamy po kilka „instrumentów” w różnej ilości (maksymalnie 5 sztuk z każdego 

rodzaju) przed sobą na „półkach”. Półki możecie stworzyć z kartonów, klocków, 

kredek lub innych dostępnych przedmiotów. Każdy rodzaj „instrumentu” leży na 

osobnej półce. Poproś dziecko, żeby policzyło ile przedmiotów znajduje się na każdej 

półce (nie powinno być ich więcej niż 5). Dziecko musi wskazać półkę z największą 

i najmniejszą liczbą instrumentów. Dziecka może teraz uzupełnić każdą półkę tak, aby 

było na niej po 5 instrumentów. 

 

Pobawcie się z dzieckiem z tak ułożonymi półkami z przedmiotami w sklep muzyczny 

z instrumentami. 

 

Przykład zabawy: 

*dziecko jest sprzedawcą. Kupujcie od niego poszczególne instrumenty a dziecko  

liczy ile w jego sklepie danych instrumentów jeszcze zostało na kolejnych półkach. 

*dziecko teraz kupuje czyli jest klientem, a Ty sprzedawcą. Dziecko liczy ile 

instrumentów kupiło itd. 

 

 

Zadanie 4. 

Czy pamiętacie o ćwiczenie na platformie SQULA? Jeśli jeszcze nie zdążyliście tam 



zajrzeć, zachęcam, żeby zrobić to właśnie dziś. 

 

Dzień 5 

 
Zadanie 1. 

Garnkowa orkiestra 

Potrzebne Wam kilka garnków, misek lub pudełek i drewniana łyżka kuchenna. 

Ustawcie garnki na różnej wysokości tak, jak wygląda to w perkusji. Dajcie dziecku 

do ręki łyżkę i gotowe. Pozwólcie mu wczuć się w rolę perkusisty i szaleć do woli 

z wydobywaniem dźwięków z domowych „instrumentów”. Świetna zabawa, 

gwarantowana ! Możecie dodatkowo puścić w tle jakikolwiek podkład muzyczny. 

 

Zadanie 2. 

Dziś poćwiczymy Zumbę według układu Zumba Kids cu Anrei – „Gummy Bear”. Film 

puszczajcie dziecku do woli. Może uda się mu nauczyć całego układu, a może dziecko 

ma ochotę wymyślić swoje własne kroki do piosenki. 

https://www.youtube.com/watch?v=iKeatJK181Q 

 

Poniżej kolejny układ Zumba Kids do piosenki „I like to move it”. Zapraszam do 

zabawy. 

https://www.youtube.com/watch?v=ymigWt5TOV8 

 
Zadanie 3. 

Praca plastyczna : wyklejanie instrumentu. 

Proszę wydrukować lub narysować dowolny instrument na kartce A4. Dziecko ma za 

zadanie wykleić instrument dowolnym materiałem pociętym (samodzielnie) na małe 

kawałki. Mogą to być kartki papieru kolorowego, lub białego, pokolorowanego, gazety, 

materiały z ubrań itp. 

(gotową pracę proszę przesłać na e-mail przedszkola) 

 

 

 

Wychowawca: Marta Małysa 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iKeatJK181Q

