
 

Cykl tematyczny  : Muzyka wokół nas 

 

Temat dnia : Fabryka dźwięków 

 

 

Przed przejściem do zadań wykonajcie ze swoimi dziećmi wprowadzające zabawy muzyczne  ; ) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QB-QVbt57T8&list=PLeAXf0wm-GUndYcvZ5Y3DkL93-

n4m-0Ix 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bS6sjWYq2Q0 

 

 

Zadanie nr 1 

 

Odczytajcie  fragmentami opowiadanie B. Szelągowskiej „Domowa fabryka Instrumentów” 

A następnie zadajcie Waszym dzieciom pytania  do odczytywanego fragmentami opowiadania. 

Zwróćcie przy tym uwagę uwagę na sposobów wypowiedzi wychowanków.  Przesyłam kilka 

pomocniczych pytań : 

 Jakie instrumenty wykonały babcia i Ada w domowej fabryce instrumentów? 

 Powiedz, czy potrafisz grać na jakimś instrumencie ? 

 

 

B. Szelągowska „Domowa fabryka Instrumentów” 

 

Ada bardzo lubiła zimę i długie sople zwisające z rynien. Czasem próbowała nawet na nich grać za 

pomocą łyżeczki do herbaty. Dziewczynka marzyła jednak o prawdziwym instrumencie, zwłaszcza 

od momentu, kiedy dowiedziała się o przedszkolnym pokazie talentów. Bardzo chciała wziąć w nim 

udział. – Tatusiu, dlaczego ja na niczym nie umiem grać? Niektóre dzieci chodzą na lekcje gry na 

różnych instrumentach, a ja nie – powiedziała z żalem. – To może zapiszemy cię na naukę gry na 

pianinie? – odparła mama. – Tylko nie wiem, czy uda ci się czegoś nauczyć przez dwa tygodnie. 

Właśnie wtedy jest konkurs. – Będę się szybko uczyć, mamusiu. Obiecuję – zawołała dziewczynka 

z entuzjazmem. – Obawiam się, córeczko, że to nie wystarczy. Wcale nie jest łatwo grać na 

instrumentach. Trzeba się uczyć wiele lat, a nie tygodni. – To nie wezmę udziału w konkursie? – 

zapytała zasmucona Ada. – Wiecie co, kochani – odezwała się nagle babcia – chyba mam 

doskonały pomysł. Same zrobimy instrumenty – zaproponowała, patrząc na wnuczkę. – Super! 

Założymy fabrykę domowych instrumentów! W takim razie będę grała na soplach lodu łyżeczką do 

herbaty, babciu! – Chyba nie da rady. W przedszkolu jest zbyt ciepło. Obawiam się, że po naszych 

instrumentach zostałaby co najwyżej mokra plama. Musimy wymyślić coś innego – powiedziała 

babcia, rozglądając się po kuchni. – Mam! Puszka po groszku! Jeszcze potrzebuję papierowego 

talerzyka! I bębenek gotowy – powiedziała dumna z siebie babcia, kładąc talerzyk na pustą puszkę. 

– Babciu, ty to masz superpomysły! – z podziwem zawołała Ada. – A może wiesz, co można zrobić 

z pudełeczka po jajku z niespodzianką? Może się do czegoś przyda. – Oczywiście, że tak. 

Nasypiemy do środka kaszy i grzechotka gotowa. Nagle dziadek głośno kichnął i wyciągnął 

ostatnią chusteczkę do nosa. – Ups. Skończyły się. Zostało tylko puste pudełko do wyrzucenia. – 

Niczego nie będziemy wyrzucać. Zrobimy z tego pudełka gitarę – zawołała uradowana babcia. – 

Poproszę kilka gumek recepturek. To będą nasze struny. – Babciu, a ja mam rolkę po ręcznikach 

papierowych. Może też nam się przyda. Babcia wycięła odpowiedni otwór w pudełku, do którego 

po chwili wsunęła rolkę. – I jak wam się podoba moja gitara? Wszyscy z uznaniem pokiwali 

głowami. Minęły dwa tygodnie. Dziewczynka codziennie ćwiczyła. Dzieci w czasie konkursu grały 

na różnych instrumentach. Jako ostatnia wystąpiła Ada. Cała rodzina z niecierpliwością czekała na 

https://www.youtube.com/watch?v=QB-QVbt57
https://www.youtube.com/watch?v=QB-QVbt57T8&list=PLeAXf0wm-GUndYcvZ5Y3DkL93-n4m-0Ix
https://www.youtube.com/watch?v=QB-QVbt57T8&list=PLeAXf0wm-GUndYcvZ5Y3DkL93-n4m-0Ix
https://www.youtube.com/watch?v=bS6sjWYq2Q0


jej występ. Podekscytowana dziewczynka zagrała na ręcznie wykonanych instrumentach. 

Wszystkim bardzo spodobał się występ artystyczny i przeszedł do historii przedszkola jako 

najbardziej pomysłowy. – Babciu, słyszałaś te oklaski? – szepnęła dziewczynka, wracając do domu. 

– One nie były tylko dla mnie. – A dla kogo jeszcze? – zaciekawiła się babcia. – Dla ciebie, babciu! 

W końcu to był twój pomysł – powiedziała Ada i cmoknęła ją w policzek 

 

Zadanie nr 2 

 Zorganizujecie w Waszej sali  kącik muzyczny instrumentów z recyklingu  wspólnie z dzieciakami 

( przy pomocy rodziców  rzecz jasna  - chodzi tu o dostarczenie potrzebnych materiałów  ) . 

Można np. wykonać  kołatkę ( 2 łyżki plastikowe, pojemnik po jajku niespodziance, ryż, groch, 

kasza) 

Przesyłam również linki, pod którymi znajdziecie proste sposoby na stworzenie wspólnie z dziećmi 

prostych, a jakże efektownych instrumentów.   

 

http://figlujemy.blogspot.com/2015/10/10-instrumentow-domowej-roboty.html 

 

https://ekodziecko.com/category/instrumenty 

 

 

Zabawy dodatkowe tematyczne 

 

Zabawa ruchowa „Muzyk” 

Dzieci poruszają się po sali w rytmie wygrywanym przez Was  na jednym z wcześniej zrobionych 

instrumentów. Podczas przerwy naśladują grę na instrumentach, których nazwy podajecie ., np. na 

trąbce, na pianinie, na bębenku, na gitarze 

 

 

Zabawa ruchowa z elementem równowagi – „Łyżwiarze” 

Odtwarzacz CD, nagranie dowolnej muzyki tanecznej. Włączacie  nagranie muzyki. Dzieci 

naśladują jazdę na łyżwach. Poruszają się w jedną, wskazaną przez Was stronę – zgodnie z 

zasadami obowiązującymi na lodowisku. Podczas przerwy w muzyce zatrzymują się i przybierają 

dowolną pozycję, stojąc na jednej nodze. 

 

Do tej zabawy można użyć melodii podanej w linku poniżej 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Sneud1Aw99A 

 

 

 

Cykl tematyczny : Muzyka wokół nas 

 

Temat dnia : Wiosenne dźwięki 

 

Wykonujemy ćwiczenia rytmiczne z linków poniżej 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4XPgOLV-5ls 

https://www.youtube.com/watch?v=bS6sjWYq2Q0 

 

 

Zadanie nr 1 

Czy woda szumi?- zadanie polega na odsłuchaniu przez dzieci melodii znajdujących się pod 

podanymi linkami. Po odsłuchaniu ich fragmentów zadaniem dzieci będzie podanie różnic, 

http://figlujemy.blogspot.com/2015/10/10-instrumentow-domowej-roboty.html
https://www.youtube.com/watch?v=Sneud1Aw99A
https://www.youtube.com/watch?v=4XPgOLV-5ls
https://www.youtube.com/watch?v=bS6sjWYq2Q0


podobieństw w tych odgłosach. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Cla3DuKRlZw   

 

https://www.youtube.com/watch?v=mai_J-9VfFQ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=86z3lF_K8z4 

 

Zadanie nr 2 

 

Polega na nauczeniu dzieci metodą ze słuchu piosenki pt. „Śpiewaj tak jak on” znajdującej się w 

podanym linku https://www.youtube.com/watch?v=XOwosVHjXdU  Następnie dzieci mogą 

wykonać  wg własnych pomysłów  taniec do tej piosenki 

 

 

Zadanie nr 3 

Możecie wykonać wspólnie z dziećmi ćwiczeń utrwalającyh pojęcia wysoko, średnio i nisko.  

Ćwiczenie polega na  śpiewaniu w różnych rejestrach przez kilka chwil : 

 

Tiu----nisko 

Tii----średnio 

Tio,tio---wysoko 

 

Przed zaśpiewaniem tych dźwięków powiedzcie dzieciom, że będziemy śpiewać nisko i zaśpiewać 

ten dźwięk, a następnie to samo wykonać przed odśpiewaniem dźwięków średnich i wysokich. 

Zadajcie polecenia dzieciom : będziemy śpiewać nisko i zadaniem dzieci jest odśpiewanie 

nauczonego dźwięku, to samo wykonajcie zresztą dźwięków 

Zabawy dodatkowe tematyczne 

 

Zabawa bieżna – Policz, zapamiętaj, uderz. 

 

Do tego zadania będą potrzebne instrumenty wykonane podczas zadań z dnia ubiegłego oraz 

przykrywka lub plastikowe pudełeczko dla dzieci, które podczas wygrywania przez Was dźwięków 

leży na podłodze. Waszym zadaniem będzie wydawać dźwięk instrumentem, który zrobiliście 

wspólnie z dziećmi ( możecie też dać pomysł żeby rodzice wspólnie z dziećmi też wykonali 

instrumenty z recyklingu) .Z koli dzieci poruszają się swobodnie po pomieszczeniu. Gdy 

przestaniecie grać wydobywacie ze swojego instrumentu od 1 do 4 dźwięków. Zadaniem dzieci jest 

podnieść pudełeczko i  policzyć dźwięki. Następnie uderzają w nie tyle razy ile dźwięków usłyszą. 

Gdy ponownie usłyszą dźwięk melodii Waszego  instrumentu  odkładają pudełeczko i  

rozpoczynają bieg.   

 

  

Zabawa ruchowa – Rozpoznaj dźwięki. 

Do tej zabawy będą potrzebne trzy instrumenty, mogą to być instrumenty, które już macie  w sali. 

Pokazujecie   dzieciom  trzy wybrane  instrumenty. Umawiacie  się z dziećmi, że kiedy usłyszą 

dźwięk  pierwszego -  będą biegać cicho na palcach, przy dźwiękach drugiego  będą chodzić na 

czworakach, a przy dźwiękach trzeciego – podskakiwać. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Cla3DuKRlZw
https://www.youtube.com/watch?v=mai_J-9VfFQ
https://www.youtube.com/watch?v=86z3lF_K8z4
https://www.youtube.com/watch?v=XOwosVHjXdU


Cykl tematyczny  : Muzyka wokół nas 

 

Temat dnia : Przedszkolna orkiestra 

 

 

 

Przed wykonaniem zadań trochę się poruszamy : 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JC5OxYBSBNI 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OmAZquWgp9A 

 

 

 

 

 Zadanie nr 1 

Pierwsze zadanie polega na składaniu pociętych obrazków różnych instrumentów w całość. 

Potnijcie na cztery kawałki dowolnie wybrane instrumenty muzyczne. Zadaniem dzieci będzie 

najpierw ułożyć obrazek w całość, a następnie jego przyklejenie na kartce. 

 

Zadanie nr 2 

Muzyczne zgadywanki. Odtwórzcie dzieciom zagadki znajdujące  się w podanym linku niżej 

https://www.youtube.com/watch?v=6y0LGu724lY . Zadaniem dzieci będzie odgadywanie co to za 

instrument. 

 

 

 

Zadanie nr 3 

Znajdź różnicę. Przedstawcie dziecku  dwa obrazki, które tematycznie powiązane są z tematem 

jednak różnią się od siebie pewnymi elementami.  Zadaniem dzieci jest wskazanie różnic. 

 

Zadanie  nr 4 

Gramy- wygrywanie  na  instrumentach z Waszego kącika muzycznego  rytmów ułożonych z  

klocków. Układamy przed dziećmi  sekwencje z klocków np.  klocek, klocek- przerwa- klocek, 

klocek itd. Zadaniem dzieci  będzie prawidłowo wystukiwać rytm odpowiadający ułożonym 

klockom .Jeden klocek- jeden dźwięk. 

  

 

Zabawy dodatkowe tematyczne 

Zabawa ruchowa z elementem rzutu i celowania – Rzut do celu. 

Wykonajcie wspólnie z dziećmi papierowe  kulki. Na podłodze układacie  jedno koło  można je 

zrobić z szalika, chustek lub z obręczy.  Włączacie  muzykę  marszu  np. 

https://www.youtube.com/watch?v=lbB770dSoI0 . Dzieci maszerują swobodnie po całej sali 

omijając  koło. Podczas przerwy w muzyce   zadaniem dzieci będzie wrzucenie jak największej 

liczby kulek do środka. Kulek powinno być 4. Za każdym razem dziecko powinno  policzyć kulki, 

które udało mu się wrzucić do środka.   

 

Zabawa ruchowa z elementem skoku – Nutki na pięciolinii.  Do tej zabawy będą potrzebne 

skakanki lub szarfy. Ułóżcie na podłodze  pięć linii, które znajdują się w odległości małego kroku 

od siebie.  Zadaniem dzieci jest skakanie obunóż z linii na linie i z powrotem. 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=JC5OxYBSBNI
https://www.youtube.com/watch?v=OmAZquWgp9A
https://www.youtube.com/watch?v=6y0LGu724lY
https://www.youtube.com/watch?v=lbB770dSoI0


Cykl tematyczny  : Muzyka wokół nas 

 

Temat dnia : Zagadki dźwiękowe 

 

 

 

Przed wykonaniem zadań trochę poćwiczymy  

 

https://www.youtube.com/watch?v=QB-QVbt57T8&list=PLeAXf0wm-GUndYcvZ5Y3DkL93-

n4m-0Ix 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bS6sjWYq2Q0 

 

 

Zadanie nr 1 

 

Rozwijanie poczucia rytmu –  zabawa pobudzająco- hamująca - Różne ptaki 

W tym zadaniu można wykorzystujemy nasze instrumenty. Każdy instrument ma inny 

akompaniament. I tak, pierwszy instrument- to sygnał dla dzieci, że przemieniają się we wróbelki i 

biegną drobnymi krokami, ręce mają zgięte w łokciach, poruszają dłońmi,  naśladują  machanie 

skrzydłami,  instrument drugi to znak, że dzieci zamienia się w bociana, który maszeruje  i unosi  

wysoko kolana oraz  mówi: kle, kle, kle, instrument trzeci oznacza, że dzieci zamieniają się w orła i  

biegną z rękami wyciągniętymi w bok,  naśladują machanie skrzydłami. Przed przystąpieniem do 

tego zadania należy dzieci zapoznać z jego zasadami oraz chwilę jej utrwalić 

 

Zadanie nr 2 

 

MANDOLINA – zadaniem dziecka będzie pokolorowanie szablonu mandoliny, doklejanie strun z 

włóczki lub ze sznurka, może być to również inny instrument.  

 

 

Zadanie nr 3 

 

Zabawa rytmiczna Cicho-głośno 

 

 

Dzieci wybierają sobie jeden z instrumentów . Jesteśmy dyrygentami .Kiedy zbliżacie   do siebie 

dłonie,  instrument gra cicho, kiedy zaś rozsuwacie  je szeroko instrument  gra głośno. Po 

kilkukrotnym powtórzeniu rolę dyrygenta mogą przejąć dzieci. 

 

Zabawy dodatkowe – tematyczne 

 

Dzieci mogą pobawić się  w artystów i mogą zatańczyć dowolnie i zaśpiewać do  poznanych  i 

lubianych piosenek min. „Śpiewaj tak jak on” 

 

Malujemy muzykę – improwizacja taneczna 

 

Możecie odtworzyć fragment nagrania utworu Antonio Vivaldiego Cztery pory roku. Wiosna - 

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

Zadaniem dzieci będzie  improwizacja taneczna. W tym celu proszę dać dzieciom chustkę, szalik, 

terpentynę itd. Podczas słuchania nagrania zadaniem dzieci jest wykonywanie  własnej 

improwizacji tanecznej. Dzieci powinny zwrócić  uwagę na zmieniające się tempo. 

https://www.youtube.com/watch?v=QB-QVbt57
https://www.youtube.com/watch?v=QB-QVbt57T8&list=PLeAXf0wm-GUndYcvZ5Y3DkL93-n4m-0Ix
https://www.youtube.com/watch?v=QB-QVbt57T8&list=PLeAXf0wm-GUndYcvZ5Y3DkL93-n4m-0Ix
https://www.youtube.com/watch?v=bS6sjWYq2Q0
https://www.youtube.com/watch?v=jdLlJHuQeNI


 

 

 


