
Najpiękniejsza muzyka 

Muzykę wykorzystuje się w filmie. Słyszycie muzykę w tle. Może być spokojna – cicha, 

głośna – pobudzająca do działania. 

 Obejrzyjcie film „Masza i niedźwiedź” 

https://www.youtube.com/watch?v=a2nNcFNo5mo&feature=youtu.be  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Posłuchajcie utworu „Wiosna” -  Antonio Vivaldi  

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

 

 

 Śpiewanie gamy C-dur poprzedzone wysłuchaniem wiersza T. Kubiaka „Osiem nut” i rozmowa, z 

jakich dźwięków składa się gama.  

Do, re, mi, fa, sol, la, si, do 

podśpiewują, 

potem idą, 

osiem nut, osiem sióstr, 

rozśpiewanych w cieniu brzóz. 

Do, re, mi, fa, sol, la, si, do 

podskakują, 

łąką idą, 

ośmiu braci, osiem tonów, 

idą łąką w dal zieloną. 

Osiem dźwięków 

Wszystkie razem są piosenką. 

https://www.youtube.com/watch?v=a2nNcFNo5mo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=jdLlJHuQeNI&feature=youtu.be


 Wiosenne rymowanki – dzieci tworzą rymy do podanych zdań. Rodzic mówi pierwszą część zdania, 

a dzieci je kończą w taki sposób, aby słowa się rymowały np. 

 Rosną listeczki zielone, przez deszczyk… (pokropione) 

 Na gałęzi siedzi wrona, czarna wrona bez… (ogona) 

 Zajączki kicają i trawki… (szukają) 

 Nad stawem żabki kumkają, przed bocianem się… (chowają) 

 Bocian ma dziób czerwony, ostro… (zakończony) itp. 

 

 Bociany – zabawa z elementami ortofonicznymi. 

Dzieci bociany biegają nad łąką, machają rękami jak skrzydłami. Na mocne klaśnięcie, zatrzymują się, 

stają na jednej nodze i naśladują głos bociana: kle, kle, kle. Dwa klaśnięcia są sygnałem do ponownego 

ruchu. 

 

 „Gimnastyka” - zabawa przy muzyce. Wymyślcie melodię do słów i układu Iwony Biśto. 

Zwrotka 1 

Najpierw w górę trzy podskoki hop, sa, sa! 
 

/ stoimy w miejscu, robimy trzy podskoki 

Potem dwa skłony na boki, raz i dwa  
 

/ wykonujemy dwa skłony na boki – raz w jedną, 
raz w drugą stronę 

W górę ręce, prosto nogi 
 
Stój, jak my! 
 

/ stoimy wyprostowani, z rękami uniesionymi do 
góry 

I opuszczaj do podłogi raz, dwa, trzy. / opuszczamy ręce na „raz” na wysokość ramion, 
na „dwa” na wysokość pasa, na „trzy” dotykamy 
palców u nóg 

Zwrotka 2 

Teraz podskocz jak pajacyk hop, sa, sa! / wykonujemy dwa skoki z klaśnięciami 
 

I zrób obrót dookoła tra, la, la. / wykonujemy w czterech krokach obrót wokół 
własnej osi 

A na koniec ręce wypad w przód i w tył. / prostujemy ręce przed sobą i odwodzimy w tył 
 

Ćwicz codziennie, abyś zdrów jak ryba był! / (dotykamy dłońmi barków, prostujemy w górę 
ręce, dotykamy dłońmi barków, rozkładamy ręce 
na boki, gesty powtarzamy 

 

 Posłuchajcie jeszcze raz utworu „Wiosna”. Powiedzcie czy Wam się podobał? Jaki mieliście nastrój 

podczas słuchania muzyki? Na arkuszach dużego szarego papieru narysujcie wasze odczucie, wrażenia. 

Wykonajcie pracę dowolną techniką. Nadajcie tytuł pracy np. „Wiosna w lesie”. 

 

 Jak zrobić grzechotkę? – wykonajcie z pomocą rodziców. Obejrzyjcie filmik.  

https://www.youtube.com/watch?v=rjlF1bRjmgE&feature=youtu.be  

 

Opracowanie: Bożena Nosiadek 

Małgorzata Juraszczyk 

https://www.youtube.com/watch?v=rjlF1bRjmgE&feature=youtu.be

