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Temat tygodnia: Muzyka jest wszędzie  

[11/05/2020 – 15/05/2020] 

Drogi Rodzicu, przeczytaj: 

 Towarzysz dziecku przy pracy. Ono lubi, gdy jesteś blisko. 

 W piątek 15/05/2020r. proszę potwierdzić wykonanie zadań w wiadomości e-mail. Załączniki: 

zdjęcia, skany odsyłacie Państwo na adres: ppplastus@gmail.com lub mms.  

 Kolejność wykonywania zadań dowolna. 

 Proszę o krótkie podsumowanie:  

o Czy dziecko chętnie wykonywało zadania? Czy dziecko nie miało trudności  

przy wykonaniu zadań, a jeśli były – to jakie? Czy wykonywało zadania dodatkowe? 

 Aby przejść do strony internetowej trzeba nacisnąć i przytrzymać lewy klawisz Ctrl,  

a następnie kursorem myszki najechać na link i kliknąć lewym przyciskiem myszki  

lub  

skopiować link i wkleić w okno wyszukiwania w przeglądarce internetowej. 

 

 

 

 

Dzień 1 

Czy słyszycie muzykę, gdy włączycie telewizor, radio? Czy spotykacie ją codziennie,  

na wakacjach, w mieście, na wsi, w górach, nad morzem, jeziorem, na nizinach  

i wyżynach, na łące, gdy pada deszcz, gdy jest burza, w domu? A czy można ilustrować 

muzykę?  

Czy wiecie, że wszystkie dźwięki i odgłosy nas otaczające tworzą tę muzykę.  

Nie wierzysz? Przekonaj się… muzyka jest wszędzie! 

 Muzyka w kuchni – oglądaj, słuchaj i odpowiedz: co tworzy tę muzykę? 

https://drive.google.com/open?id=1oik3K7qrtHebkdsjMWTkqlsNkpxvGSSY 

 

 Spróbuj naśladować odgłosy, które słyszysz w kuchni – świst czajnika, odgłos 

miksera, odgłos kapiących kropli z kranu, stukot tłuczka itp. 

 

 Zagadki dźwiękowe – przygotowujemy materiały: szklankę, puszkę, 

garnek, plastikową butelkę, drewniany klocek i  patyk. Dziecko uderza  patykiem 

o poszczególne przedmioty i wysłuchuje kolejne dźwięki. Zasłaniamy  oczy  

dziecku  (chustka,  szalik), rodzic odtwarza wcześniej zaprezentowane  dźwięki, 

które ono kolejno rozpoznaje. 

 

 

mailto:ppplastus@gmail.com
https://drive.google.com/open?id=1oik3K7qrtHebkdsjMWTkqlsNkpxvGSSY
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 Przy muzyce miło się ćwiczy, ćwiczcie i Wy: 

Biegną małe nutki - https://www.youtube.com/watch?v=c0U0kpO9rFo 

Hop, siup, dana, dana – https://www.youtube.com/watch?v=xqG4XbbmMUg 

Konik - https://www.youtube.com/watch?v=OVvlCPd5FC4 

 

 

Dzień 2 

 Melodię zapisujemy na pięciolinii za pomocą znaków muzycznych i nut; by poznać 

je – pięciolinia, klucz [wiolinowy, basowy], nuta [cała nuta, półnuta, ćwierćnuta, 

ósemka, szesnastka itd.] pauzy, znaki chromatyczne – oglądaj ilustrację: 

https://drive.google.com/open?id=1GWSsRUnt1syh5uXZcZHo8yqkmChhIg7- 

 

 Wykonaj zadania zgodnie z poleceniem. Poproś rodzica o przeczytanie poleceń: 

https://drive.google.com/open?id=194ta9Eo_Id8iA1dcHPpAJLj38FqNp6d2 

https://drive.google.com/open?id=1DSJeY_ld-s35FbTOPjYsRmybtvJoNfhw 

https://drive.google.com/open?id=1W96oZtoX84LA4dWYU2WEzI0pPXJ8_Ars 

 

 Zwierzakowa Gama – oglądaj: 

https://www.youtube.com/watch?v=jEfmz_6V1mQ 

Jakie zwierzaki tworzą gamę? [cichy kotek, dobry piesek, elokwentny słoń, fajna żaba, 

grzeczna żyrafa, ambitna mrówka, hojny motylek, cichy kotek] 

 W oparciu o filmik stwórz gamę wykorzystując planszę i obrazki zwierzaków; 
zacznij tworzyć gamę od jej dolnego schodka; umieść zwierzaki w odpowiedniej 

kolejności: 

https://drive.google.com/open?id=1c_wpLCU6aU6RmI3likH_xnQouCaFFNzv 

https://drive.google.com/open?id=1YXTnD733PG72sUlMvYqfhk_-vVvqv81j 

 

 Ile razy klasnęłam / klasnąłem? – Rodzic klaszcze w dłonie [uderza ręką 

w udo, uderza klockiem o podłogę]. Odwrócone dziecko odkłada kolejno tyle 

klocków (kamyków, kredek), ile usłyszało dźwięków, następnie przelicza je. 

https://www.youtube.com/watch?v=c0U0kpO9rFo
https://www.youtube.com/watch?v=xqG4XbbmMUg
https://www.youtube.com/watch?v=OVvlCPd5FC4
https://drive.google.com/open?id=1GWSsRUnt1syh5uXZcZHo8yqkmChhIg7-
https://drive.google.com/open?id=194ta9Eo_Id8iA1dcHPpAJLj38FqNp6d2
https://drive.google.com/open?id=1DSJeY_ld-s35FbTOPjYsRmybtvJoNfhw
https://drive.google.com/open?id=1W96oZtoX84LA4dWYU2WEzI0pPXJ8_Ars
https://www.youtube.com/watch?v=jEfmz_6V1mQ
https://drive.google.com/open?id=1c_wpLCU6aU6RmI3likH_xnQouCaFFNzv
https://drive.google.com/open?id=1YXTnD733PG72sUlMvYqfhk_-vVvqv81j
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Dzień 3 

 Instrumenty muzyczne wygrywają nam melodię stworzoną przez kompozytora. 

Oglądaj Świat małego Ludwika i poznawaj instrumenty muzyczne. 

Powtarzaj nazwy tych instrumentów: 

https://www.youtube.com/watch?v=kl9lXIhjlr8 

 

 Zaprojektuj i stwórz swój instrument wykorzystując materiały z odzysku: 

tekturę, rolki po papierze i ręcznikach, patyki, gałązki, kamyki, butelki po napojach, 

korki itp. 

 

 Wykonaj zadanie z książki str. 37 [wersja on-line str. 39] 

 

 Z której strony płynie dźwięk? – Przygotowujemy  budzik  lub  telefon  

komórkowy. Ukrywając  miejsce  dzwoniącego  budzika  czy też telefonu  prosimy  

dziecko,  aby  wskazało  stronę, z której płynie dźwięk. Inną  formą  tej  zabawy 
może być zabawa z pękiem kluczy lub dzwoneczkiem. Zasłaniamy  dziecku oczy 

chustką, a po usłyszeniu dźwięku dziecko zmierza w kierunku źródła dźwięku. 

 

 

Dzień 4 

 Muzyka w deszczu – słuchaj i tańcz: 

Kałużowy deszcz – https://www.youtube.com/watch?v=r-UA2b_DIhU 

Burza – https://www.youtube.com/watch?v=b3PnRDP3TWM 

Dmucha wiatr – https://www.youtube.com/watch?v=RNL5xekCBsI 

 

 Burza – oglądaj i słuchaj: 

https://www.youtube.com/watch?v=RJ0UCU3gbLE 

Opowiedz, co się dzieje, gdy jest burza? Porozmawiaj z rodzicem jak należy się 

zachować podczas burzy. 

 

 Jaka to melodia? – Rodzicu nuć dziecku piosenki, które ono rozpoznaje 

[Krasnoludki, Na jagody, Stary niedźwiedź, Jedzie pociąg, Jadą misie i inne]; jeśli 

dziecko nie rozpozna melodii po zanuceniu, zaśpiewaj tę piosenkę. 

https://www.youtube.com/watch?v=kl9lXIhjlr8
https://www.youtube.com/watch?v=r-UA2b_DIhU
https://www.youtube.com/watch?v=b3PnRDP3TWM
https://www.youtube.com/watch?v=RNL5xekCBsI
https://www.youtube.com/watch?v=RJ0UCU3gbLE
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 Głosy natury – Rodzicu na spacerze z dzieckiem  staraj się rozpoznawać 

źródła  różnych dźwięków [pracę  silnika  samochodu osobowego, ciężarowego,  

sygnały lokomotywy, karetki pogotowia, straży pożarnej, policji, głosy różnych 

zwierząt czy ptaków, szum wiatru, dźwięk padającego deszczu]. Na kolejnych 

spacerach dziecko powinno już samodzielnie rozróżniać dźwięk. 

 

 

Dzień 5 

 Cicho czy głośno? Szybko czy wolno? – Przygotowujemy dwie 

pokrywki od garnków, którymi uderzamy raz mocniej, raz słabiej [głośno  –  

cicho], a następnie szybko i wolno. Na dźwięk cichy dziecko – przykuca,   

na głośny – wstaje, na dźwięki szybkie – biega, na wolne – spaceruje  

po pokoju. 

 

 „Muzyka to podróż do czarodziejskiego świata muzycznych kolorów”. Uruchom 

swoją wyobraźnię i na kartonie za pomocą kredek lub farb Rysuj muzykę. 

Wybierz jeden utwór, słuchaj i twórz: 

Fryderyk Chopin - Walc wiosenny – 

https://www.youtube.com/watch?v=a0hFZPvanMs 

Fryderyk Chopin - Walc deszczowy –

https://www.youtube.com/watch?v=E7vmWCgB5uQ 

Johann Strauss II - Trisch-Trasch Polka 

https://www.youtube.com/watch?v=takeOe4TCV4&list=PLjSuyMSxxAShShl7fYfdax45

dter5N7IF&index=5 

Antonio Vivaldi - Cztery Pory Roku – Wiosna – 

https://www.youtube.com/watch?v=lk3CEVh1wac&list=PLjSuyMSxxAShShl7fYfdax45

dter5N7IF&index=1 

Jan Sebastian Bach – Badinerie – 

https://www.youtube.com/watch?v=KsryeXVLsss&list=PLjSuyMSxxASjNv7044nZtO4k

fGjsOp_K4&index=4 

George Bizet Carmen – Torreadorzy – 

https://www.youtube.com/watch?v=q_42Mus6dXs&list=PLjSuyMSxxAShShl7fYfdax45

dter5N7IF&index=4&t=0s 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=a0hFZPvanMs
https://www.youtube.com/watch?v=E7vmWCgB5uQ
https://www.youtube.com/watch?v=takeOe4TCV4&list=PLjSuyMSxxAShShl7fYfdax45dter5N7IF&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=takeOe4TCV4&list=PLjSuyMSxxAShShl7fYfdax45dter5N7IF&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=lk3CEVh1wac&list=PLjSuyMSxxAShShl7fYfdax45dter5N7IF&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=lk3CEVh1wac&list=PLjSuyMSxxAShShl7fYfdax45dter5N7IF&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=KsryeXVLsss&list=PLjSuyMSxxASjNv7044nZtO4kfGjsOp_K4&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=KsryeXVLsss&list=PLjSuyMSxxASjNv7044nZtO4kfGjsOp_K4&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=q_42Mus6dXs&list=PLjSuyMSxxAShShl7fYfdax45dter5N7IF&index=4&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=q_42Mus6dXs&list=PLjSuyMSxxAShShl7fYfdax45dter5N7IF&index=4&t=0s
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 Słuchaj i ćwicz w rytm muzyki  

Szybko – wolno: https://www.youtube.com/watch?v=afceLnZTLP4 

Dzieci lubią gimnastykę: https://www.youtube.com/watch?v=Q3tOW06wTBU 

 

 

 

 

 

Propozycje zadań na platformie squla.pl: 

o https://naukaizabawa.squla.pl/ 

 Przedmiot: Lubię muzykę  Zakładka: Brzmienie instrumentów  

 

o https://naukaizabawa.squla.pl/ 

 Przedmiot: Lubię muzykę  Zakładka: Instrumenty muzyczne  

 

https://www.youtube.com/watch?v=afceLnZTLP4
https://www.youtube.com/watch?v=Q3tOW06wTBU
https://naukaizabawa.squla.pl/
https://naukaizabawa.squla.pl/

