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Dzieci i Rodzice – w tym tygodniu zapraszamy do 
krainy muzyki…  

  
 

 
 
Ćwiczenie grafomotoryczne - ,,Nutki” – rysujcie palcem po śladzie kształt nutek i pokolorujcie nutki 
Zadanie możecie wykonywać przy piosence: ,,Skaczące nutki” ☺ 
https://www.youtube.com/watch?v=pP5LwJA1Gu0  
 

 
 
Zabawa ruchowa: ,,Podskocz, gdy usłyszysz dźwięk” 
 
Nutki skaczą po pięciolinie…. A Dzieci podskoczą, gdy usłyszą dźwięk np. kluczy, dzwonka, klaśnięcia itp. 
– następnie zmiana ról – dziecko wydaje dźwięki z pomocą przedmiotów, a rodzic wykonuje ruch. 
 
Posłuchajcie teraz opowiadania ,,W krainie muzyki” – Rodzic czyta opowiadanie. Rozwijamy 
umiejętność uważnego słuchania, odpowiadania na pytania. 
 
Dawno, dawno temu, a może całkiem niedawno, daleko stąd, a może całkiem blisko w dużym domu, a może 
całkiem malutkim mieszkała dziewczynka  i chłopiec. Ona miała na imię Małgosia, a on Jaś. Dzieci 
mieszkały w zaczarowanej krainie – tak im przynajmniej się wydawało. W krainie tej wszędzie rozbrzmiewały 
dźwięki muzyki, po niebie tańczyły kolorowe nutki, a wszystkie domy były zamykane i otwierane przy pomocy 

https://www.youtube.com/watch?v=pP5LwJA1Gu0


wiolinowych kluczy. Dorośli w tej krainie całymi dniami grali na instrumentach i śpiewali, a dzieci całymi 
dniami słuchały muzyki i tańczyły. Wszyscy byli bardzo szczęśliwi. 

Zadajemy dzieciom pytania 
● Dlaczego wszystkim mieszkańcom wydawało się, że mieszkają w „zaczarowanej krainie”? 
● Jak możemy nazwać tą krainę? 
● Czy  chciałabyś/ chciałbyś mieszkać w tej krainie i dlaczego? - swobodne wypowiedzi dzieci. 

 
I czytamy dalszą część opowiadania: 

Pewnego dnia zerwał się bardzo silny wiatr, który porwał wszystkie tańczące nutki. W ciągu kilku minut 
zrobiło się smutno i cicho. Żaden instrument nie zadźwięczał, nikt nie miał ochoty tańczyć ani śpiewać. 
Wszyscy chodzili pochmurni, źli i smutni. 
Zabawa twórcza ,,Co by było, gdyby nie było muzyki?” – pytamy dzieci, pozwalamy na abstrahowanie, 
kreatywność, swobodne wypowiedzi. 

 
Końcowa część opowiadania:  

Małgosia i Jaś długo zastanawiali się, co zrobić, żeby muzyka wróciła do ich zaczarowanej krainy. Chodzili 
po okolicy szukając nutek, które pomogłyby, wydobyć piękne dźwięki z instrumentów. Nagle Jaś wpadł na 
pomysł, że  sami mogliby wymyśleć znaki, które pomogą im zagrać na instrumentach. 
Wyciągnął ołówek i narysował bardzo dziwne znaki. Małgosia długo sprzeczała się z Jasiem, że na tych 
znakach nikt się nie zna i, że znaki te nigdy nie zastąpią prawdziwych nutek. Kiedy w zaczarowanej krainie 
rozbrzmiewały dźwięki z instrumentów wróciły kolorowe nutki, które jak zawsze rozpoczęły swój taniec po 
niebie. 
Dzieci a może narysujecie kolorowe nutki? ☺  
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Zapraszamy do zabawy z rymowanką „Jestem muzykantem konszabelantem”. 
Rodzic z dzieckiem czyta lub śpiewa, a dziecko naśladuje dźwięki instrumentów: fletu, bębna, trąbki. 
 
Jestem muzykantem-  konszabelantem  
My jesteśmy muzykanci, konszabelanci.  
Ja umiem grać, my umiemy grać: 
na flecie, na flecie: 
firlalajka, firlalajka 
firlalajka, firlalajka bęc! 
 
Jestem muzykantem- konszabelantem  
My jesteśmy muzykanci, konszabelanci. 
Ja umiem grać i my umiemy grać:  
na bębnie, na bębnie: 
bum tarara, bum tarara firlalajka bęc! 
 
Jestem muzykantem, konszabelantem  
My jesteśmy  muzykanci, konszabelanci  
Ja umiem grać i my umiemy grać:  
na trąbce, na trąbce tru tu tu, tru tu, tu 
bum ta ra ra, bum ta ra ra firlalajka bęc! 
 
Zabawa ruchowa „Skrzypek”- dziecko naśladuje grę na skrzypcach, starając się utrzymać równowagę 
i koncentrację uwagi. 


