
PIĄTEK 16.IV 

TEMAT: Malujemy muzykę 

CELE OGÓLNE: wprowadzenie nazw dźwięków gamy C-dur do czytania; 

rozwijanie ciekawości poznawczej podczas obserwacji doświadczenia; 

kształtowanie wrażliwości na elementy muzyki – tempo, charakter, 

barwę. 

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: dzwonki (cymbałki) obrazek , Karta pracy 

Kolorowe paski o różnej długości w kolorach płytek dzwonków, cyfry 1–8, 

nazwy solmizacyjne.  Nagranie  „Kapela”i  A. Vivaldi „Wiosna”.kredki,  

Farby plakatowe , białe kartki, kredki, patyczki do uszu. 

ZAJĘCIA 

 „Kapela” – zabawa naśladowcza.  

Dz. i R.  siedzą w siadzie skrzyżnym. Podczas zwrotek rytmicznie klaszczą raz w 

swoje dłonie , raz w dłonie osoby siedzącej naprzeciwko. Na każde słowo- 

klaśnięcie 

Kapela 

sł. i muz. tradycyjne 

1. Zebrał cudną Jaś kapelę,    

Jakich w świecie jest niewiele.  

Są tam skrzypce, są tam basy,  

Cóż to będą za hałasy! 

Ref.: Dylu, dylu na badylu,    naśladują grę na skrzypcach. 

         Firli, firli,                       naśladują grę na flecie, przebierając palcami. 

         plum, plum.                   rozstawionymi palcami uderzają w podłogę. 

         Fiku-miku na patyku,    robią młynki palcami wskazującymi. 

         Tralalala,                       stykają kolejne palce obu dłoni. 

         bum, bum, bum!            klaszczą. 

2. Na skrzypeczkach Jaś wygrywa, 

Nowych gości wciąż przybywa. 

Na skrzypeczkach i na basach 

Przygrywają jak na wczasach. 

Ref.: Dylu, dylu… 

 

„Wiosenny krajobraz z brzozami” – zabawa muzyczno-plastyczna.  

(Kartki, farby plakatowe, pędzel, czarna kredka, patyczki do uszu, klej.) 

Nagranie Wiosna –Vivaldiego- na stronie) 

Dz. ma  na stoliku  kartki i farby plakatowe ale mocno rozwodnione, pędzelek. 



R. wyjaśnia: Za chwilę usłyszysz muzykę. Zamienisz pędzel w tancerza, 

który przy tej muzyce będzie tańczyć, a przy okazji malować linie, wzory i inne 

esy-floresy Podczas trwania muzyki nie dobieramy farby – tancerz nie może 

przerywać tańca. R. puszcza utwór muzyki  „Wiosna” A. Vivaldiego,  

a Dz. maluje. Na przerwę w muzyce zmiana koloru.. 

  

Gdy prace schną, Dz. wydziera z białego papieru paski o szerokości 2–3 cm 

różnej długości i komponuje z nich pień brzozy – czarną kredką rysuje krótkie 

kreski. Kompozycję nakleja  na kolorowy karton. Na koniec pęczkami 

patyczków do uszu maczanymi w jasnozielonej gęstej 

farbie plakatowej stemplują delikatnie liście. Jeśli nie ma patyczków, listki robi  

swoimi paluszkami  

 

- Solmizacja .Co to jest? 

Dz. ogląda obrazek cymbałek . Jeśli mają dostępne e domu, przynieść. Oglądają, 

omawiają. Każda płytka ma swój dźwięk. Umiecie już śpiewać gamę nazwami 

solmizacyjnymi, kto nie pamięta zapraszam do obejrzenia filmu  

„ Gama - sposób na zapamiętanie nazw solmizacji” 

 

- „Kolorowe płytki” – zabawa dydaktyczna z mierzeniem.  

Dz. z pomocą R. wycina kolorowe paski  , nazwy solmizacyjne i cyfry 1-8. 

R. miesza paski. Zadaniem Dz. jest ułożenie pasków od najkrótszego do 

najdłuższego (jak cymbałki)  oraz ponumerowanie od 1do 8. 

 

R. zadaje pytania dotyczące kolejności:  

Który z kolei jest kolor  np. czerwony ?  

Jaki kolor ma czwarta płytka?  

Jaki kolor ma siódma płytka? itp.  

 

• „Układamy gamy” – zabawa słuchowo-wzrokowa. Wykorzystujemy 

ułożone płytki z poprzedniej zabawy. Dz. (starsze układa samo, młodsze z 

pomocą R. ) podpisuje kolejne płytki sylabami zgodnie z tym, co mówi R.  

R. wymienia kolejne nazwy dźwięków: do, re, mi, fa, sol, la, si, do 

 

 

 

 



KARTY PRACY 

 

6l praca z L62 – ćwiczenia w porównywaniu długości, wskazywanie 

prostokątów o tej samej długości, kolorowanie.  

5l-praca w ZG62 – rozwijanie grafomotoryki. Rozwijanie motoryki małej; 

4l praca z KP2.27 – ćwiczenie motoryki małej, układanie historyjki obrazkowej  

 

 

DLA CHĘTNYCH DZIECI 

 

Film youtube   „Zabawa muzyczna - "Melodie ze szklanek..." Proszę o 

przygotowanie Dz. szklanek z kolorową wodą. 

6 szklanek w każdej woda w odpowiedniej ilości i zabarwiona kolorowa farbą: 

kolejno : fioletowy, pomarańczowy, żółty, czerwony, niebieski zielony. 

 R. może pomieszać szklanki, zadaniem dzieci ustawić w odpowiedniej 

kolejności, od najmniej do najwięcej. 

Dalej postępujemy  wg nagrania. 

 

                                                                        Miłej zabawy  

 


