
          Witajcie przedszkolaki! 

        W tym tygodniu zapraszam Was do świata muzyki!!! 

Z tej okazji posłuchacie muzyki, zaśpiewacie piosenki   

      oraz poznacie wiele ciekawych instrumentów. 

       Zapraszam Was do wspólnej zabawy kochani! 

     https://youtu.be/Z3vCFpsz37E 

TEMAT KOMPLEKSOWY: MUZYKA WOKÓŁ NAS 

1.WESOŁE INSTRUMENTY 

• „Koncert”- posłuchaj wiersza A. Kamieńskiej. O jakich instrumentach jest mowa w wierszu? ZAŁ. NR 1+ 

ZAŁ. NR 2 

• „Instrumenty”- prezentacja instrumentów https://youtu.be/f43qSH2Nq9w , podziel nazwy instrumentów na 

sylaby - ZAŁ. NR 6 

• „Instrumenty”- wykonanie karty pracy - połącz instrumenty muzyczne z elementami, które wydobywają z nich 

dźwięk ZAŁ. NR 3 

2. TWORZYMY MUZYKĘ 

• „Nutki”- posłuchaj wiersza http://www.pse.edu.pl/grupy/elfy/wiersze-i-piosenki-2019-2020/wiersz-nutki. 

Zapoznanie  z pojęciami: nuta, klucz wiolinowy https://youtu.be/IknItCPeaBk 

• „Pizzicato” Léo Delibes”- aktywne słuchanie muzyki https://www.youtube.com/watch?v=PvNfbihYmGw. 

https://www.youtube.com/watch?v=kNuVE5DcudM- podkład muzyczny. 

Poszukaj w domu przedmioty, na których będziesz naśladować grę na instrumencie: drewniane łyżki, 

metalowe pokrywki od garnków itp. Zagraj do muzyki. 

3. MUZYCZNE ZAGADKI 

• „Co tak pięknie gra?- zagadki  słuchowe https://youtu.be/rXaURvBhjsI , 

https://www.youtube.com/watch?v=PqqU7mO6gPI&list=PLNm0isoSFUxHIf0P5jbi4RQhgr7eqAklr 

• „Jestem muzykantem konszabelantem”-  zabawa muzyczno- ruchowa, naśladuj odgłosy instrumentów 

https://youtu.be/llfg3T-0zUE 

• „Trąbka”- kodowanie-pokoloruj obrazek wg kodu kolorów http://p.calameoassets.com/180416115222-

e17f8bcd3a651a26d04d63770ade6317/p78.jpg 

4. KONCERT 

• Zestaw zabaw ruchowych- ZAŁ. NR 4 

• „Operowy orkiestron”- obejrzyj film edukacyjny-  https://www.youtube.com/watch?v=MX9jwDBe3P4 

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

• „Gra orkiestra symfoniczna”- obejrzyj nagranie. Z jakiej bajki pochodzi piosenka? Zaobserwuj pracę dyrygenta 

i muzyków. https://youtu.be/TI_P7pnZrJs 

• „W filharmonii”- posłuchaj piosenki https://youtu.be/UZCX4gUlJZk. Czy już wiesz jak wygląda filharmonia? 

5. ŚWIĘTO MUZYKI 

• „Kolorowe instrumenty”- tworzenie instrumentów, zbiór pomysłów na prace plastyczne. Wykonaj instrument 

https://ekodziecko.com/category/instrumenty 

• „Instrumenty i ich cienie”- połącz instrumenty muzyczne z ich cieniem ZAŁ. NR 5 

• Walc kwiatów” – rozwijanie kreatywności ruchowej w trakcie zabawy muzycznej. Zatańcz według własnego 

pomysłu do muzyki Mariage d’amour Paula Senneville’a. https://youtu.be/ZQxB6r7rW48 

DODATKOWE PROPOZYCJE: 

• Utrwalenie widomości o instrumentach  https://youtu.be/kl9lXIhjlr8 

,https://www.youtube.com/watch?v=jMTrWCC24mg-  

           Pozdrawia Pani Iwona 
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