
Wszystko może być muzyką  

Dzień 1 

1. Dźwięki wokół nas.  

Dziecko siedzi z zamkniętymi oczami i wsłuchuje się w odgłosy 

dochodzące z otoczenia (warto posłuchać dźwięków przyrody podczas 

spaceru) . Dziecko dzieli się swoimi spostrzeżeniami na temat tego, co 

słychać za oknem, za drzwiami pokoju, wewnątrz pokoju. Dźwięki 

towarzyszą nam od zawsze. Jedne są naturalne, a inne można utworzyć 

np. uderzając o siebie różnymi przedmiotami.  

 

2. Dziecko powtarza za rodzicem wyrazy dźwiękonaśladowcze. 

 

Pełno jest dźwięków dookoła, 

wrona – kra, kra, kra, woła.    

Wierzyk szumi: szuuu, szuuu, szu, 

krówka muczy: mu, muuu, mu 

Deszczyk pada: kap, kap, kap  

woda chlupie: chlap, chlap, chlap. 

Krzesło skrzypi: skrzyp, skrzyp, skrzyp, 

Kurczę piszczy: pi, pi, pi 

a pies groźnie szczerzy kły: wrrrr. 

Stuka obcas: stuk, stuk, stuk.  

dzięcioł puka: puk, puk, puk. 

Indyk woła: gul, gul, gul, 

woda w rurach: bul, bul, bul.  

 

3. Posłuchajcie odgłosów zjawisk atmosferycznych i spróbujcie zgadnąć co 

to za zjawisko.  

https://drive.google.com/file/d/1QplrxwRHoCC6TpgCjXV6YJDpL1DT4

KTO/view 

 

4. Spotkanie z muzyką klasyczną. 

utwór „Cztery pory roku – Wiosna” A. Vivaldi 

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

• Próba rozpoznania i nazwania instrumentu dominującego w utworze: 

– Jakie instrument było słychać najczęściej w tym utworze ?( skrzypce) 

• określenie nastroju i charakteru wysłuchanej muzyki; 

– Jaki nastrój towarzyszy tej muzyce? ( wesoły, radosny ) 

https://drive.google.com/file/d/1QplrxwRHoCC6TpgCjXV6YJDpL1DT4KTO/view
https://drive.google.com/file/d/1QplrxwRHoCC6TpgCjXV6YJDpL1DT4KTO/view
https://www.youtube.com/watch?v=jdLlJHuQeNI


– Jaka ta muzyka była ?Czy była szybka czy wolna? 

– Co wyobrażaliście sobie słuchając tej muzyki ? 

– Z jakimi kolorami kojarzy Wam się Wiosna? 

 

 

Słuchając jeszcze raz muzyki „Wiosna” A. Vivaldiego namalujcie 

farbami wiosnę na łące. 

 

Dzień 2  
 

1. Poranna gimnastyka 

DJ Miki ręce do góry LINK 

https://www.youtube.com/watch?v=EuCip5y1464&list=PLt3FJASYjFdZ

HGrQHchgQekf2a1GgeAy0 

 

2. Poznajmy instrumenty, wizyta w szkole muzycznej:  

https://www.youtube.com/watch?v=f43qSH2Nq9w 

 

3. Poznajmy i obejrzyjmy instrumenty a także dźwięki jakie się z nich 

wydobywają.  

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

 

4. Przyjrzyjcie się obrazkom instrumentów i podzielcie ich nazwy na sylaby 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EuCip5y1464&list=PLt3FJASYjFdZHGrQHchgQekf2a1GgeAy0
https://www.youtube.com/watch?v=EuCip5y1464&list=PLt3FJASYjFdZHGrQHchgQekf2a1GgeAy0
https://www.youtube.com/watch?v=f43qSH2Nq9w
https://www.youtube.com/watch?v=MadTiSUv4Jo


 
 

Dzień 3 
 

1. Rytmiczna rozgrzewka w podskokach:  

https://www.youtube.com/watch?v=Zg7pCZOtMXo 

2. Przyjrzyjcie się instrumentom na obrazku i spróbujcie je nazwać 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Zg7pCZOtMXo


3. Książka  

4 LATEK str 53 

3 LATEK str 37 

 

4. Jak wygląda las wiosną? Jakie zwierzęta możemy spotkać w lesie? 

 

Wiersz „Trzy Małgorzatki” H. Bechlerowej 
 

 

Dzień obudził w lesie kwiatki, 

Szły do lasu Małgorzatki. 

Z koszykami łąką szły, 

A ile ich było? Trzy! 

 

Pierwsza poszła drużką w prawo, 

gdzie mech siwobrody. 

Czarny żuk ją zaprowadził 

na czarne jagody. 

 

Druga poszła drużką w lewo, 

tam poziomki rosły. 

Dwie wesołe wiewióreczki 

koszyczek jej niosły. 

 

A ta trzecia Małgorzatka 

biegnie wzdłuż strumyka. 

- Może w cieniu pod brzózkami 

znajdę borowika? 

 

Cicho wszędzie. Muszka brzęczy, 

Motyl trąca kwiatki. 

Pogubiły swoje ścieżki 

wszystkie Małgorzatki. 

 

Pierwsza poszła w las daleko, 

nie chce jagód szukać. 

Siadła w trawie i słuchała 

długiej bajki żuka. 

 

A ta druga zapomniała, 

gdzie poziomki rosną 

i tańczyła z wiewiórkami 

pod zieloną sosną. 

 

Trzecia bardzo się zmęczyła, 

Nie ma borowika. 

Szła za pliszką, co wesoło 

skacze po kamykach. 

 

Wtem głos jakiś echo niesie: 

Stuk – puk! Stuk – puk!- słychać w lesie. 

Małgorzatki usłyszały, 

przystanęły, pomyślały... 



 

Pomyślała każda tak: 

„To na pewno jakiś znak. 

Może jedna Małgorzatka 

po lesie mnie szuka? 

Może druga Małgorzatka 

kijkiem w drzewo stuka?” 

 

Idą, idą Małgorzatki 

wiatr szeleści z cicha. 

Stuk – puk! Stuk – puk!- coraz głośniej, 

coraz bliżej słychać. 

 

Przez zieloną leśną trawę, 

przez mech siwy szły. 

Spotkały się pod sosną 

Małgorzatki trzy. 

 

A na sośnie pod koroną ptak! 

Czapeczkę ma czerwoną! 

Więc trzy małe Małgorzatki 

kłaniają się w pas: 

- Dziękujemy ci, dzięciole, 

że znalazłeś nas. 

 

Ile Małgorzatek szło do lasu?  

Co chciała zbierać pierwsza, druga a co trzecia Małgorzatka? 

Czy dziewczynki robiły to, co planowały? A co robiły? 

Kto pomógł dziewczynkom się odnaleźć? 

Czy dzieci powinny same chodzić do lasu? 

5. Do re mi fa sol la si do 

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

posłuchajcie i spróbujcie nauczyć się gamy  

 

Dzień 4 

 

1. Tańce połamańce – muzyczna rozgrzewka 

https://www.youtube.com/watch?v=MG6iPAU2b0I&feature=youtu

.be 

2. Kolorowanie wybranego instrumentu. 

3. Rozpoznajemy nastrój utworów 

Muzyka głośna, rytmiczna : 

https://www.youtube.com/watch?v=acLiPWPrPiE
https://www.youtube.com/watch?v=MG6iPAU2b0I&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=MG6iPAU2b0I&feature=youtu.be


 
muzyka spokojna:   

 
muzyka wolna, smutna : 

 

 
 

Dzieci wysłuchują podanych utworów i przypasowują do odpowiednich 

obrazków.  



https://www.youtube.com/watch?v=vMRg8Je1DhI A. Chaczaturian - Taniec 

z szablami 

https://www.youtube.com/watch?v=HrBMrTH2Jh4 MARZENIE - Robert 

Schumann 

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

"Wiosna" 

 

Dzień 5 

1. https://www.youtube.com/watch?v=dvSAoxWiVT4 

Muzyczna gimnastyka.  

 

2. Rozwiązywanie zagadek 

 

  Okrągły i brzuchaty, wśród zabawek czasem leży 

Zależy mu na tym, aby go uderzyć. 

Gdy stuknę go czasem-zagra pod palcami 

Głośno mi dziękuje, gdy stukam palcami.                        (bębenek) 

  

Mały i cienki, cieniutkim głosem 

Zagra piosenki pod twoim nosem.                                   (flet) 

  

Zrobione są z drewna, cztery struny mają. 

Gdy pociągniesz po nich smyczkiem 

To pięknie zagrają.                                                    (skrzypce) 

  

Duża albo mała, jak u słonia zwie się. 

Gdy zaczynasz w nią dmuchać 

Melodia się niesie.                                                        (trąbka) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vMRg8Je1DhI
https://www.youtube.com/watch?v=HrBMrTH2Jh4
https://www.youtube.com/watch?v=jdLlJHuQeNI
https://www.youtube.com/watch?v=dvSAoxWiVT4


3. Praca w kartach pracy :  

4 LATEK karty pracy cz. 2 str. 36, 37 

3 LATEK brak 

4. Poćwiczmy naukę cyferek z piosenką : 

https://www.youtube.com/watch?v=Qxaf_udSzng&feature=youtu.be 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Qxaf_udSzng&feature=youtu.be

