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Muzyka wokół nas 

Wykonujemy instrumenty 

1. Zabawa Muzyczne: 

• Piłka -  Rodzic rzuca do dziecka piłkę i śpiewa, zadając mu krótkie pytania. Dziecko 

odrzuca piłkę i odpowiada na pytania, również śpiewając. Stara się udzielać 

odpowiedzi całymi zdaniami. Np. Jak się dzisiaj czujesz? Co jadłeś na śniadanie?...  

• Zabawa rozwijająca inwencję twórczą – Szukamy dźwięków. Dziecko na zmianę z 

rodzicem próbuje otrzymać jakiś dźwięk z gazety inny niż poprzednik. 

 

2. Ćwiczenia poranne  

• Zabawa orientacyjno-porządkowa – Omiń woreczki. Dziecko poruszają się po 

pokoju w rytmie wystukiwanym na tamburynie, omijając rozłożone na podłodze 

woreczki. Na przerwę przykuca obok wybranego woreczka. 

• Zabawa rozwijająca szybką reakcję na sygnał – Woreczek pokazuje. Dziecko 

wskazuje woreczkiem trzymanym w ręce różne części ciała, których nazwy 

wypowiada i pokazuje Rodzic. Czasem rodzic wprowadza dziecko w błąd, 

pokazując inną część ciała niż ta, której nazwę mówi.  

• Ćwiczenie równowagi – Nie zgub woreczka. Dziecko porusza się po sali w 

różnych kierunkach, wykonując pięć kroków z woreczkiem na głowie. Co pewien 

czas przykuca, wstaje i zmienia kierunek ruchu.  

• Ćwiczenie rzutu i chwytu – Podrzuć i złap. Dziecko chodzi po pokoju, 

podrzucając i łapiąc woreczki dwiema rękami, a następnie jedną ręką.  

• Podskoki – Przeskocz przez woreczek. Dziecko przeskakuje przez woreczek 

leżący na podłodze – do przodu, do tyłu i na boki. 

 

3. Omówienie wyglądu skrzypiec, porównanie ich do wiolonczeli i kontrabasu.  

Rodzic wyjaśnia, że: To są instrumenty smyczkowe. Każdy z nich ma cztery struny i pudło 

rezonansowe. Dźwięki powstają przez pociąganie smyczkiem po strunach (można też szarpać 

struny). Najmniejszym instrumentem smyczkowym są skrzypce, a największym jest 

kontrabas. 



 

 

4.  Dowolna improwizacja ruchowa przy nagraniu utworu Antonia Vivaldiego 

Cztery pory roku. Zima.  

https://www.youtube.com/watch?v=11Gs-rfPPis 

5. Rysowanie po śladach rysunków instrumentów. Nazywanie ich.  

Karta pracy, cz. 3, s. 12. 

Słuchanie odczytanych przez Rodzica dźwięków, jakie wydają instrumenty przedstawione 

na zdjęciach. Dotykanie kolejnych zdjęć i naśladowanie tych dźwięków.  

Rytmiczne wymawianie rymowanki o muzyce. Dzieci powtarzają rytmicznie tekst za 

Rodzicem, klaszcząc.  

Muzyka, muzyka wszędzie jest.  

Słyszymy ją w lesie i na łące też. 

Słyszymy ją w domu, gdy cicho jest 

Słyszymy ją także, gdy pada deszcz.  

Muzyka, muzyka wszędzie jest. 

 

6. Słuchanie opowiadania Agaty Widzowskiej Franek. 

https://www.youtube.com/watch?v=11Gs-rfPPis


Kiedy Ada jak co dzień przyszła do przedszkola, drzwi były otwarte na oścież, a po 

specjalnym podjeździe wybudowanym zamiast schodów jakaś pani pchała wózek                       

z dzieckiem. Ada bardzo się zdziwiła, ponieważ dziecko nie wyglądało na dzidziusia                     

i powinno już dawno samodzielnie chodzić. Przyjrzała mu się jeszcze dokładniej, żeby 

sprawdzić, czy nie ma w buzi smoczka. Nie miało. Wózek też różnił się od wózków, które 

do tej pory widziała. Kiedy przedszkolaki usiadły, żeby zjeść śniadanie, do sali wjechała 

nauczycielka z tym samym chłopcem. – Przedstawiam wam nowego kolegę. To jest 

Franek. Mam nadzieję, że pomożecie mu zapoznać się z przedszkolem                                       

i będziecie mu we wszystkim pomagać – powiedziała z uśmiechem pani. Wszystkie dzieci 

przyglądały się Frankowi. Był bardzo chudy, a jego nienaturalnie wygięte nogi opierały 

się  o podstawę wózka. Miał piękne zielone oczy i jasne kręcone włosy. „Gdyby mu dodać 

skrzydła, wyglądałby jak anioł” – pomyślała Ada. – Ten Franek jest jakiś powykrzywiany 

– szepnęła Kasia. – Ja nie będę się z nim bawił – stwierdził Tomek. – On na pewno nie 

gra w piłkę nożną. – Na pewno nic nie potrafi. Jest jakiś dziwny – dodał Paweł. – 

Ciekawe, czy będą go karmić jak małą dzidzię. Nauczycielki przeniosły Franka na 

specjalne krzesełko przy stoliku i okazało się, że chłopiec samodzielnie je śniadanie. 

Potem posadziły go na dywanie, żeby mógł swobodnie bawić się samochodami i 

klockami. Jeśli Franek chciał się przedostać do innej części sali, wtedy bardzo sprawnie 

pełzał, przesuwając bezwładne nogi po dywanie. Miał w tym wielką wprawę i na pewno 

wygrałby zawody w pełzaniu, gdyby takie istniały. Poza tym robił to, co robiły inne 

dzieci: malował, budował wieże, a nawet samodzielnie zawiązał sznurowadło, które 

rozwiązało się  w jego dziwnym, skórzanym bucie. Jedyne, co odróżniało Franka od 

innych dzieci, to to, że nie był w stanie chodzić. Tego dnia Ada opowiedziała Olkowi o 

nowym koledze. – On jest niepełnosprawny – stwierdził Olek. – A co to znaczy? – To 

znaczy, że chciałby, żeby jego nogi chodziły, ale one nie mogą tego zrobić. Nie słuchają 

go. – Może powinien mówić do nich głośniej – wpadła na pomysł Ada. – Coś ty! Nogi nie 

mają uszu. On ma na pewno uszkodzony kręgosłup i jego nogi nic nie czują. Ada 

spojrzała na swoje nogi, a potem pomachała nimi i uszczypnęła się      w udo. Czuła 

wszystko. „Jak dobrze jest fikać nogami!” – pomyślała. – Moim zdaniem najważniejsza 

jest głowa – powiedział Olek. – Dlaczego? – Bo w głowie jest okno na świat – wyjaśnił 

Olek. Ada wzięła sobie to zdanie do serca, a następnego dnia od razu podeszła do Franka. 

– Cześć! Jestem Ada i za rok pójdę do szkoły – przywitała się. – A ja jestem Franek i też 

za rok pojadę do szkoły. – Czy twoje nogi kiedyś wyzdrowieją? – zapytała Ada. – Nie, 

nigdy. Taki już zostanę. – Jest ci smutno? – Czasami. – Ja też czasem jestem smutna. – 

Jak będzie ci smutno, ciesz się swoimi nogami – powiedział Franek. Ada spojrzała w jego 

zielone oczy i powiedziała: – Wiesz co? Najważniejsza jest głowa i ona powinna być 

wesoła. Pogramy w warcaby? Od tamtej pory zostali przyjaciółmi i codziennie opowiadali 

sobie ciekawe historie. Jednak nie wszystkie dzieci bawiły się z Frankiem. Niektóre nie 

odezwały się do niego ani słowem, tylko obserwowały każdy jego ruch, a niekiedy 

nazywały go „ślimakiem”. – Ślimak, ślimak, pokaż nogi, dam ci sera na pierogi – mówiły. 

Adzie bardzo się to nie podobało. Zbliżał się Dzień Kobiet i z tej okazji dzieci 

przygotowały koncert piosenek. Oprócz śpiewów, przedszkolaki prezentowały grę na 

różnych instrumentach. Niespodziewanie pojawił się Franek razem ze swoim tatą. Obaj 

trzymali w rękach skrzypce: tata duże, Franek małe. Zanim ktokolwiek zdał sobie sprawę 



z tego, co się dzieje, smyczki poszły w ruch, a salę wypełniły cudowne dźwięki. Franek 

przesuwał smyczkiem po strunach i wydobywał ze skrzypiec tkliwą melodię, która 

unosiła się pod sufit, osiadała na parapetach i lądowała w uszach zachwyconych 

słuchaczy. Wszyscy zapomnieli, że ten mały wirtuoz siedzi na wózku inwalidzkim i nie 

potrafi się samodzielnie poruszać. Za to jak poruszał smyczkiem! Nikt tak nie potrafił. To 

było wzruszające i piękne, a wszyscy otworzyli buzie ze zdziwienia i z zachwytu. 

Publiczność nagrodziła muzyków wielkimi brawami i owacją na stojąco,  a Franek został 

bohaterem dnia. Ada odkryła piękno muzyki i z wypiekami na buzi opowiedziała              

o koncercie rodzicom i Olkowi. Zdecydowała, że chce się nauczyć gry na skrzypcach.  – 

Kochanie, nauka gry na instrumencie wymaga wiele pracy i codziennych ćwiczeń – 

powiedział tata. – To ja sobie kupię paczkę waty, żeby zatkać uszy – stwierdził Olek. – 

Skoro Franek potrafi grać, to ja też – nie poddawała się Ada. – Też chcę mieć taką super 

głowę jak on. – Głowę? – zdziwiła się mama. – Tak. Bo głowa to „okno na świat” – 

powiedziała Ada i poszła do pokoju, żeby pograć na plastikowej trąbce. 

 • Rozmowa na temat opowiadania. Rodzic pyta: 

Kto dołączył do grupy Ady? 

✓ Co to znaczy, że ktoś jest niepełnosprawny? 

✓ Co Olek powiedział Adzie na temat ważności głowy? 

✓ Czy Ada zaprzyjaźniła się z Frankiem? 

✓ Czy wszystkie dzieci zaakceptowały Franka?  

✓ Co wydarzyło się na koncercie? 

✓ Jak odebrała muzykę Ada? 

 

7. Odkrywanie litery w: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej. 

• Wyodrębnianie wyrazu podstawowego – waga. Karty pracy Nowe przygody Olka i 

Ady. Litery i liczby, cz. 2, s. 16.  

• Rodzic pyta: − Co robi Ada? − Kogo waży na wadze? Dziecko określa pierwszą 

głoskę w słowie waga. Wymienia inne słowa, w których głoskę w słychać na początku 

(worek, wagon, wozy…) i w środku (rower, gawron, sowa…).  

• Budowanie schematu słowa waga. Dla dziecka białe kartoniki. Dziecko dzieli słowo 

waga na sylaby. Układa dwa białe kartoniki, wyklaskuje sylaby i jednocześnie je 

wymawia. Potem mówi całe słowo. Następnie dziecko układa tyle kartoników, ile 

głosek słyszy w słowie waga. Wymawia głoski głośno, dotykając kartoników.  

• Budowanie schematu słowa Wanda . Dla dziecka białe kartoniki. Rodzic pyta: – Jak 

miały na imię lalki Ady, które ona ważyła? Dziecko dzieli słowo Wanda na sylaby i 

na głoski. Następnie układa z kartoników schemat imienia Wanda, dzieli je na sylaby, 

dokonując syntezy (jak wyżej).  

• Określanie rodzaju głoski w . Dziecko wypowiadaja głoskę w : długo: wwwyyyy… 

krótko: w, w, w, w, w… Głoski w nie możemy wypowiadać długo, bo wtedy zmienia 

brzmienie. To spółgłoska. Oznaczamy ją na niebiesko.  



• Budowanie modeli słów: waga, Wanda . Dla dziecka niebieskie i czerwone kartoniki. 

Dziecko głośno wymienia głoski w słowach: waga, Wanda. Pod schematami słów: 

waga, Wanda, zaznacza niebieskimi kar tonikami miejsca spółgłoski w. Następnie 

wskazuje samogłoski w słowach: waga, Wanda, i zaznacza je czerwonymi 

kartonikami. Pozostałe głoski zaznacza niebieskimi kartonikami – to spółgłoski.  

8. Karty pracy Nowe przygody Olka i Ady. Litery i liczby, cz. 2, s. 16−19. 

 

• Oglądanie obrazków, nazywanie ich. Rysowanie pod nimi tylu okienek, z ilu głosek 

składają się ich nazwy.  

• Zaznaczanie na niebiesko liter w, W w wyrazach.  

• Czytanie sylab, wyrazów, tekstu. 

• Czytanie tekstu i odpowiadanie na pytania.  

• Skreślanie niepotrzebnych liter w nazwach obrazków.  

• Czytanie wyrazów powstałych z połączenia sylab.  

• Wodzenie palcem po literze w: małej i wielkiej, pisanej. Pisanie liter w, W po śladach 

i samodzielnie. 

 

9. Zabawa muzyczno-ruchowa Muzyczny dywan.  

Rodzic układa na podłodze ze skakanek duży prostokąt (symbolizuje on dywan). Przy 

nagraniu spokojnej muzyki dziecko porusza się w obrębie prostokąta – muzycznego dywanu. 

Podczas przerwy w muzyce dzieci szybko opuszczają muzyczny dywan. 

https://www.youtube.com/watch?v=11Gs-rfPPis 
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