
Liczymy instrumenty 

 

 Lewa strona - utrwalenie znajomości lewej i prawej strony ciała. Posłuchajcie wiersza B. Szelągowskiej 

Ręka lewa, ręka prawa 

każde dziecko o tym wie, 

że jak ja – ma ręce dwie. 

A która z nich jest lewa? 

Albo oko – które lewe? 

Powiem wam, że czasem nie wiem! 

I dlatego: 

nim nastawię lewe ucho, 

zanim tupnę lewą nóżką, 

albo zmrużę lewe oczko, 

kładę rękę na serduszko, 

które z lewej strony bije. 

I już więcej się nie mylę. 

 

 Ćwiczenia ruchowe 

Ręce w górę, ręce w bok, mały przysiad, duży skok. Powtarzamy trzy razy. Zmęczyliście się? To teraz 

wyczujcie bicie serduszka. To lewa strona.  

 

 Zabawa matematyczno – rysunkowa, utrwalenie kierunków, określeń na prawo, na lewo, pod, nad, 

obok, w, na, za. Utrwalenie nazw kolorów. Doskonalenie orientacji na kartce. 

Przygotuj przybory do rysowania i kartkę papieru. Narysuj obrazek zgodnie z instrukcją czytaną przez 

rodzica. Gotowi! 

 

Był wieczór. Na niebie pojawił się księżyc. Narysuj go w lewym górnym rogu, żółtą kredką. Swoim 

blaskiem oświetlił staw. Weź niebieską kredkę i narysuj na środku kartki duży staw. Księżyc był 

zaciekawiony dźwiękami jakie usłyszał nad stawem. Porozglądał się wkoło i zauważył trzy zielone żabki. 

Narysuj je zieloną kredką. Największa żaba to tata Franek, średniego wzrostu to mama Filomena, 

najmniejszy to Felek. Żabki rozpoczęły wieczorne muzykowanie. Tata zagrał na…, mama na…, 

Felek na… (narysuj instrumenty na jakich grały żabki). Jaka piękna melodia westchnął księżyc i zaprosił 

na koncert chmurkę (narysuj ją w górze, z prawej strony), stokrotkę (narysuj ją na dole, w prawym 

dolnym rogu) i malutkiego pasikonika, który wtórował im na skrzypeczkach – tirli, tirli…(narysuj go 

w dolnym, lewym rogu kartki). 



 „Ruch i muzyka wokół nas” – zabawy ruchowe z elementami gimnastyki twórczej R.Labana. 

1. Powitanie – witamy się dłonią, kolanem, uchem, czołem, umownym okrzykiem. 

2. Poznanie własnego ciała: 

 leżenie na plecach („przyklejamy” się mocno do podłogi) 

 ślizganie się w kółko na brzuchu, na plecach 

 przyciąganie nóg zgiętych w kolanach (przemiennie) 

 marsz na „sztywnych nogach” 

 siad skulny podparty – uderzanie o podłogę stopami (szybko, wolno) 

 zabawne miny 

 przesyłamy uśmiechy 

3. Instrumenty – naśladujemy ruchem kształt wybranych instrumentów (w pozycjach wysokich, 

średnich, niskich). 

4. Naśladujemy grę na wybranych instrumentach wymyślając dźwięki. 

5. Poruszamy się tak jak chodzilibyśmy po piasku, w bagnie, poruszanie się w kosmosie, przy 

silnym wietrze. 

6. Paluszkowa rymowanka: „Idzie myszka po ścianie, niesie złote pierścienie, jak się pierścień 

zachwieje to się myszka zaśmieje” – palcami wskazującym i środkowym naśladujemy ruchy 

„myszki”, na słowa „myszka zaśmieje” robimy łaskotki. 

7. Relaks – zamykamy oczy, wykonujemy swobodne oddechy. Wciągamy nosem powietrze, 

wypuszczamy powietrze buzią. Wsłuchujemy się w ciszę. 

 

 Ćwiczymy spostrzegawczość – gra interaktywna 

https://view.genial.ly/5eb65f692fb48d0d930b895b  

Popatrz, na obrazku widzimy pomieszane instrumenty. Ależ tu bałagan. Odszukaj gitarę, mikrofon, 

tamburyno, grzechotkę, głośnik, słuchawkę, harfę.  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://view.genial.ly/5eb65f692fb48d0d930b895b


 Policz instrumenty i wpisz odpowiednią liczbę. 

 

źródło: Terapia ręki pomysły, karty pracy – numer 39 

 

 

 



 

 Połącz od najmniejszego do największego taki sam przedmiot. 

 

 

źródło: Terapia ręki pomysły, karta pracy – numer 24 

 



 

 Zaznaczy tyle kółek, ile jest instrumentów. 

 

źródło: http://mama-nauczycielka.blogspot.com/2019/02/instrumenty-muzyczne-kartu-pracy-w.html  

Opracowanie: Bożena Nosiadek 
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