
Drodzy Rodzice i Gwiazdeczki 

W tym tygodniu temat przewodni to: „Muzyka jest wszędzie”. 

Oto propozycje zabaw. Zachęcamy (w miarę możliwości) do wykonania zadań. 

Będzie nam bardzo miło, jeśli podzielicie się zdjęciami jak wykonujecie swoje 

prace plastyczne i nie tylko. 

 

1. Obejrzyjcie bajkę edukacyjną Wizyta w szkole muzycznej - 

Poznajemy instrumenty 

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

2. Zatańczcie wspólnie do piosenki - Trzech muzyków z kontrabasem  

   https://www.youtube.com/watch?v=Hhs1nJDeafU 

3. Wykonajcie instrument muzyczny domowej roboty marakasy to chyba 

najprostszy do wykonania instrument muzyczny. Do jakiegokolwiek 

pojemnika, który można zamknąć, wsypujemy cokolwiek sypkiego i 

gotowe. Reszta to zabawa i radość, jaką ona daje! 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=f43qSH2Nq9w
https://www.youtube.com/watch?v=Hhs1nJDeafU


Materiały i przybory: 

• kilka plastikowych pojemniczków z zakrętką 

• kilka łyżek: ziaren popcornu, makaronu, kaszy, nasion sezamu lub 

innych sypkich produktów 

• papier samoprzylepny kolorowy 

• nożyczki 

 

 Plastikowe pojemniczki z zakrętką dowolnie ozdabiamy, np. przyklejamy 

kolorowy samoprzylepny papier, kolorujemy pojemniki markerami, 

dodajemy wstążki… 

 Do każdego pojemnika wsypujemy inny „wsad”. Bardzo ładnie brzmią 

wszelkie kasze, ryż, drobne koraliki, głośniejsze dźwięki wydaje 

makaron, guziki… Zachęcamy do eksperymentowania z różnymi 

materiałami i zabawy dźwiękami. 

 Zakręcamy dokładnie pojemniki i dla pewności zaklejamy taśmą 

samoprzylepną 

*Inny pomysł na marakasy z plastikowych jajek (można użyć tych z niespodzianki) i dwóch 

plastikowych łyżek. 

 



4. Wykonajcie wspólnie następujące zadania, które przedstawione są na 

ilustracjach. 

 

 

 

5. Przeczytaj wiersz J. Kulmowej „Deszczowa muzyka”. 

 

Co to za dzwony? 

A to w tej rynnie. 

A to muzyka deszczowa płynie. 

A to na dachach, jakby na bębnach, 

Dudni, dudni ulewa wiosenna. 

Tłucze o szyby wesołym deszczem, 

bębni kroplami jeszcze i jeszcze. 



I na listeczkach gra z całej duszy, 

Aż rozkrzyczane słowiki głuszy. 

Aż słowik szepcze do słowika: 

– To ci muzyka! 

Taka muzyka 

to jest muzyka, 

co? 

 

Rozmowa na temat wysłuchanego wiersza. 

- Czy odgłosy padającego deszczu to muzyka? 

- Gdzie jeszcze możemy usłyszeć muzykę? 

 

6. Gdzie ukryła się muzyka? Wyjdźcie na spacer, na ulice czy do lasu. 

Zamknijcie oczy i posłuchajcie otaczających was dźwięków. Niech 

dziecko nazywa, jakie odgłosy słyszy. 

7. JĘZYK ANGIELSKI 

https://www.youtube.com/watch?v=RPAZHVNVJp0   utrwalanie 

kolorów przy piosence „The butterfly colors”:  dziecko z pomocą 

rodzica wycina motyle w kolorze: czerwonym, żółtym, zielonym, 

różowym, fioletowym, pomarańczowym, następnie przelicza z 

pomocą po angielsku dotykając palcem każdego motyla. Po 

osłuchaniu z piosenką podnosi do góry motyle zgodnie z jej treścią i 

naśladuje ich lot nad głową. 

https://www.youtube.com/watch?v=tRNy2i75tCc  utrwalanie kolorów 

przy piosence „The rainbow colors song”. 

 

 



8. Rodzic czyta dziecko powtarza odgłosy, które wydają następujące 

zwierzęta i przedmioty.  

 

 



 



 



 



 


