
Lubię słuchać muzyki. 

 „Wiatr” zabawa logorytmiczna wg D. Kossakowskiej  

Dzieci biorą kolorowe paski bibuły, mówią tekst i naśladują następujące ruchy. 

Wiatr wiosenny wieje, rusza konarami – naśladujcie ruszające się konary drzew. 

Teraz Ty poruszaj kolorowymi paskami.  

 

 „Prawda czy fałsz” – zabawa rozwijająca logiczne myślenie. Oceńcie czy zdanie jest prawdziwe czy 

fałszywe.  

 Dyrygent dyryguje orkiestrą. 

 Do gry na trójkącie używamy drewnianej pałeczki. 

 Gitara ma struny. 

 Fortepian ma wszystkie czarne klawisze. 

 Grzechotka ma struny. 

 
źródło: źródło: https://cezas.com.pl/instrumenty-muzyczne-zestaw-plansz-e-pla123-p-4847.html 

 

 Posłuchajcie dowolnie wybranego utworu muzyki klasycznej lub poniższych utworów 

https://www.youtube.com/watch?v=txv4-Lp9kTw&feature=youtu.be  

https://www.youtube.com/watch?v=2DLnhdnSUVs&feature=youtu.be  

Zamknij oczy: wielkie morze, wielkie góry 

Przymknij oczy – widzisz… 

Co przedstawia ta muzyka? Wypowiedzcie się na temat, z czym kojarzy wam się ta muzyka. 

Posłuchajcie ponownie nagrania i spróbujcie przełożyć swoje wyobrażenia na ruch lub obraz. 

https://www.youtube.com/watch?v=txv4-Lp9kTw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=2DLnhdnSUVs&feature=youtu.be


 Posłuchajcie wiersza „Żelazowa Wola” Cz. Janczarskiego: 

Stary dworek – słońce zagląda do domu, 

szumią cicho wierzby płaczące. 

Tutaj mieszkał pan Chopin 

kiedy był małym chłopcem. 

Wieczorem w parku śpiewają słowiki 

i żaby w zielonej Utracie. 

Słuchał kiedyś mały Chopin tej muzyki, zbierał nuty. 

Teraz nut tych słuchacie płyną z fortepianu jakby znajome głosy. 

Czy wiatr na klawiszach swawoli? 

Wszystkie nuty są jak krople rosy, 

krople rosy 

z Żelazowej Woli. 

Fryderyk Chopin jest osobą, o której słyszał każdy. To najbardziej znany polski kompozytor i pianista, 

który miał bardzo ciekawe życie. Mama zaczęła uczyć go gry na fortepianie, gdy miał 4 – 5 lat. Talent 

chłopca szybko został odkryty. Miał zaledwie 7 lat gdy zaczął koncertować.  

Jeśli masz ochotę stwórz obrazek „Dom” w którym urodził się Fryderyk Chopin.  

 

 „Wirtualne cymbałki” – chcecie się nauczyć gry na cymbałkach? Zapraszam! 

https://www.eprzedszkolaki.pl/gry-edukacyjne/sztuka-technika-i-kreatywnosc/119/wirtualne-

cymbalki  

Płytki tego instrumentu oznaczone są literami: 

C   D   E   F   G   A   H   C   D   E   F   G   A   H   C 

Graj na cymbałkach klikając wirtualne płytki. Spróbujcie zagrać jedną z prostych melodii lub stwórz 

własną kompozycję. Gramy? 

 

 to klucz wiolinowy – nie klucz od zamku od drzwi 

 

 

 to pięciolonia, bo ma 5 linii. Policz, prosz!  
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