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Plan pracy dydaktyczno-wychowawczej 
11.02.2019-15.02.2019 

Temat Muzyka wokół nas 
 
 

Poniedziałek 

Temat: Koncert 

• Przywitanie Czyj to głos? 

• Gimnastyka poranna z wykorzystaniem piłek i szarf. 

• Ćwiczenia oddechowe z  użyciem chrupek styropianowych. 

• Ćwiczenia logopedyczne. Nauczyciel demonstruje ćwiczenia i pilnuje dokładne 

wykonanie przez dzieci. 

Pianino ma dużo klawiszy; Bębenek; Trójkąt; Gitara; Grzechotka; Dzwony i 

dzwoneczki; 

• Zabawa ruchowa Orkiestra. Dzieci biegają po sali. Na dźwięk tamburyna zatrzymują 

się. Nauczyciel mówi, na jakim instrumencie teraz będzie grać (np. na gitarze, 

bębenku, flecie, trąbce, skrzypcach), a dzieci naśladują ruchem grę na nim. 

• Słuchanie opowiadania E. Stadtmuller Koncert. Dzieci siadają na dywanie. Nauczyciel 

rozdaje książki i zaprasza do wysłuchania opowiadania. Czytając opowiadanie 

prezentuje ilustracje do niego. 

• Rozmowa kierowana na podstawie opowiadania. Nauczyciel zadaje pytania, a dzieci 

próbują odpowiedzieć na nie. 

• Zabawa ruchowa z wykorzystaniem instrumentów – Poruszamy się zgodnie z muzyką. 

Nauczyciel gra na instrumentach i wspólnie z dziećmi je nazywa. Dzieci, gdy usłyszą: 

- bębenek – maszerują, tupią; 

- grzechotkę – klaszczą w dłonie; 

- trójkąt – obracają się wokół własnej osi; 

Gdy jest przerwa w muzyce, zastygają w bezruchu. 

• Kolorowanie rysunków instrumentów. 

• Ćwiczenia ortofoniczne – Odgłosy zwierząt. 

• Słuchanie fragmentu utworu A. Vivaldiego Cztery pory roku. Zima. Dzieci słuchają 

muzyki, mówią, z czym im się kojarzy (z jaką porą roku, z jakimi sytuacjami i 

miejscami). 

• Improwizacja ruchowa do muzyki. 

• Wykonanie grzechotek z butelek po jogurcie. 

• Improwizacja instrumentalna do wybranej piosenki (z użyciem grzechotek 

wykonanych przez dzieci). 

• Ćwiczenia słuchowe Co słychać dookoła? 

• Ćwiczenie pamięci – Muzyczne memory. 
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• Zabawy z językiem angielskim. 

• Zabawa ogólna 

Wtorek 

Temat: Bębenek 

• Przywitanie Muzyczne przywitanie. Dzieci siedzą w kole. Nauczyciel wita każde z nich. 

Grając na bębenku, rytmizuje imię dziecka. Dziecko, które usłyszy swoje imię, klaszcze 

w ręce. 

• Gimnastyka poranna z wykorzystaniem chusty animacyjnej. 

• Ćwiczenia oddechowe Bańki mydlane. 

• Ćwiczenia logopedyczne. Nauczyciel demonstruje ćwiczenia i pilnuje dokładne 

wykonanie przez dzieci. 

• Rozmowa na temat emocji (przy użyciu rysunków przedstawiających różne stany 

emocjonalne). 

• Przypomnienie sposobu gry na bębenku. Dzieci wystukują na bębenku proste rymy 

podane przez Nauczyciela. 

• Osłuchanie się z tekstem i melodią Na bębenku. 

Przygrywka – dzieci grają na bębenkach 

 

Mam bębenek, ram-tam-tam, 

Przez dzień cały na nim gram: 

bum,bum,bum,bum, raz, dwa, trzy, 

teraz ze mą zagraj ty. 

 

Przygrywka – dzieci grają na bębenkach 

 

Mam bębenek, ram-tam-tam, 

i z kolegą na nim gram: 

bum,bum,bum,bum, raz, dwa, trzy, 

teraz ze mą zagraj ty. 

 

Przygrywka – dzieci grają na bębenkach 

 

Mam bębenek, ram-tam-tam, 

dla mamusi na nim gram: 

bum,bum,bum,bum, raz, dwa, trzy, 

teraz ze mą zagraj ty. 

 

Przygrywka – dzieci grają na bębenkach 
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• Omówienie tekstu piosenki. 

• Nauka pierwszej zwrotki piosenki fragmentami, metodą ze słuchu. 

• Przedszkolna orkiestra. Nauczyciel rozdaje dzieciom instrumenty, wspólnie grają rytm 

pomiędzy zwrotkami. Śpiewają razem pierwszą zwrotkę piosenki. 

• Zabawa ruchowa do piosenki Bębenek. 

• Improwizacja muzyczna do tekstu. Nauczyciel rozdaje dzieciom instrumenty. Prosi, 

aby zagrały na nich, gdy usłyszą w opowiadaniu wzmiankę o danej postaci (Olek i 

Ada) lub odpowiednim zjawisku (np. pada deszcz itd.) 

• Zabawa twórcza Papierowe dźwięki. Dzieci próbują wydawać różne dźwięki przy 

użyciu gazet. 

• Zabawa ruchowa Stopa za stopą. Dzieci chodzą po sali, stawiając stopę za stopą i 

licząc do czterech/pięciu. Następnie zatrzymują się i wykonują podskok. 

• Zabawa bieżna Sople lodu. Dzieci biegają po sali. Na hasło Nauczyciela: Sople lodu! – 

zatrzymują się i starają się nie poruszyć. Na hasło: Słońce! Dzieci znowu biegają. 

• Ćwiczenie słuchowe Jaki to instrument? 

• Muzyczna podróż – słuchanie muzyki relaksacyjnej. 

• Wyjście do Teatru na przedstawienie „Jaś i Małgosia”. 

• Zabawy z językiem angielskim. 

• Zabawa ogólna 

 

Środa 

Temat: Wszystko jest muzyką 

• Przywitanie. Nauczyciel demonstruje sposób klaskania na każdą sylabę. 

Hej, ha – uderza raz w dłonie i raz o kolana. 

Wi-tam dzie-ci – dwa razy w dłonie, dwa razy w kolana. 

Za-ba-wa mu-zycz-na – trzy razy w dłonie i trzy razy w kolana. 

• Gimnastyka poranna z wykorzystaniem skakanek. 

• Ćwiczenia oddechowe - dmuchanie na kulki z waty. 

•  Ćwiczenia logopedyczne usprawniające język: 

-wysuwanie języka na zewnątrz i cofanie go w głąb jamy ustnej, 

-dotykanie językiem nosa, brody, 

-dotykanie językiem kolejno górnych zębów, 

-wysuwanie czubka języka w lewo, w prawo do kącików ust, 

-kląskanie językiem, 

-dotykanie czubkiem języka górnych zębów i dolnej wargi. 

• Utrwalenie piosenki Na bębenku. Nauka drugiej zwrotki.  

• Zabawa ruchowa do piosenki Na bębenku. 
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• Ćwiczenia słuchowe Dźwięki wokół nas. Nauczyciel podchodzi do przedmiotów w sali 

i porusza nimi w różny sposób tak, aby wydawały dźwięki (dzieci nie widzą, czym 

porusza Nauczyciel). Zadaniem dzieci jest odgadnięcie, co wydaje te odgłosy. 

• Zabawa muzyczna do piosenki Muzykanci konszabelanci. 

• Zabawa ruchowa Orkiestra. Dzieci biegają po sali. Na dźwięk tamburyna zatrzymują 

się. Nauczyciel mówi, na jakim instrumencie teraz będzie grać (np. na gitarze, 

bębenku, flecie, trąbce, skrzypcach), a dzieci naśladują ruchem grę na nim. 

• Ćwiczenia słuchowe Dźwięki w naszej sali. Każde dziecko otrzymuje metalową 

łyżeczkę i wędruje po sali, uderzając w różne przedmioty.  Dzieci sprawdzają, czy 

wszystkie dźwięki są takie same, czy różne. 

• Wysłuchiwanie rytmu bicia serca. 

• Zabawa relaksacyjna Jak słychać ciszę? 

• Zabawa dydaktyczna Kodowanie dźwięków. Nauczyciel  gra na wybranym 

instrumencie, zadaniem dzieci jest policzyć, ile razy Nauczyciel zagrał. 

• Zabawa utrwalająca schemat własnego ciała – Do przodu, do tyłu, w bok. 

• Zabawy z językiem angielskim. 

• Zabawa ogólna 

 

Czwartek 

Temat: Trąbka 

• Przywitanie. 

Witaj (imię dziecka), witaj (imię),  

Jak się masz, jak się masz, 

Wszyscy cię witamy, wszyscy cię kochamy, 

Bądź wśród nas 

• Gimnastyka poranna. 

• Ćwiczenia oddechowe Przesyłam uśmiech. 

•  Ćwiczenia logopedyczne. 

• Oglądanie zdjęć wybranych instrumentów. Dzieci samodzielnie lub z pomocą 

Nauczyciela nazywają instrumenty i naśladują dźwięki, jakie wydają. 

• Ćwiczenie słuchowe Skąd dochodzi ten dźwięk?  

• Wzory grafomotoryczne – Kreślimy instrumenty po śladzie. Dzieci poprawiają szarą 

linie ołówkiem, a następnie kolorują wybrany instrument. 

• Słuchanie hejnału z wieży mariackiej w Krakowie (nagranie z płyty CD). Nauczyciel 

tłumaczy, gdzie i kiedy jest grany hejnał.  Pyta dzieci, czy wiedzą, na jakim 

instrumencie jest grany hejnał? 

• Praca plastyczna – wykonanie trąbki z papieru. 

• Zabawa rytmiczna przy piosence Na bębenku. 
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• Zabawa naśladowcza Trąbka z gazety. 

• Zabawa ruchowa z wykorzystaniem instrumentów – Poruszamy się zgodnie z muzyką. 

• Zabawa kształtująca prawidłową reakcję na sygnał dźwiękowy – Uwaga! Dzieci 

poruszają się swobodnie. Na dźwięk trąbki kucają.  

• Zagadki dźwiękowe Co to za instrument? Nauczyciel prezentuje  instrumenty 

(przypomina ich nazwy i brzmienie). Ustala, że za chwilę dzieci zamkną oczy i usłyszą 

dźwięk wybranego instrumentu. Będą musiały go nazwać i spróbować naśladować 

jego brzmienie: 

Trójkąt – dzyń, dzyń, dzyń 

Dzwonki – bim-bam-bom 

Bębenek – bam, bam, bam 

• Zabawa twórcza Dyrygent. Nauczyciel trzymając ołówek w ręce, naśladuje ruchy 

dyrygenta, a dzieci naśladują granie na wybranych instrumentach. 

• Zabawa matematyczna Ile razy zagram? Nauczyciel chowa się np. za krzesłem. Prosi 

dzieci, aby uważnie słuchały, ile razy zagra na tamburynie, i określiły tę liczbę.  

• Zabawa ruchowa Orkiestra. Dzieci biegają po sali. Na dźwięk tamburyna zatrzymują 

się. Nauczyciel mówi, na jakim instrumencie teraz będzie grać (np. na gitarze, 

bębenku, flecie, trąbce, skrzypcach), a dzieci naśladują ruchem grę na nim. 

• Zabawy z językiem angielskim. 

• Zabawa ogólna 

 

Piątek 

Temat: Rozmowa o muzyce 

• Przywitanie. Dzieci siedzą. Nauczyciel podaje kolejne hasła, a dzieci których dotyczy 

kryterium, wstają np. "Witam wszystkich, którzy: 

- noszą okulary 

- mają coś niebieskiego na sobie 

- lubią chodzić do przedszkola 

- mają brata 

• Gimnastyka poranna z wykorzystaniem skakanek. 

• Ćwiczenia oddechowe. 

•  Ćwiczenia logopedyczne. Nauczyciel opowiada bajkę artykulacyjną „Dzień dobry 

Misiu”. 

Dzisiaj twój język będzie małym misiem, a buzia jego domkiem. Miś obudził się 

wcześnie rano – poprzeciągał się, poziewał (szerokie ziewnięcie). Zrobił poranną 

gimnastykę – kilka podskoków (unoszenie języka na górny wałek dziąsłowy), kilka 

wymachów rąk (wypychanie językiem policzków) i pięć okrążeń (w prawo i w lewo) 

wokół stołu (ruchy okrężne języka w przedsionku jamy ustnej, usta zamknięte). Umył 

ząbki (oblizywanie czubkiem języka górnych i dolnych  zębów po wewnętrznej stronie 



 

www.bajkowyswiat-czest.pl 
kontakt@bajkowyswiat-czest.pl 

34/363 18 43;     784 662 698 

przy zamkniętych i otwartych  ustach). Postanowił policzyć swoje ząbki (dotykanie 

czubkiem języka każdego zęba na dole i górze). Nagle poczuł wielki głód i usłyszał jak 

mu burczy w brzuchu (wibrowanie wargami bbb,bbb).To znak, że pora na śniadanie i 

pyszny miodek (oblizywanie warg). 

• Zabawa dotykowa Co to za instrument? Nauczyciel pokazuje dzieciom instrumenty, 

wspólnie je nazywają, a następnie Nauczyciel chowa je do worka. Chętne dziecko 

podchodzi do niego  i za pomocą dotyku (rozpoznając kształt) musi rozpoznać 

instrument, wymienia jego nazwę. 

• Zabawa muzyczna do piosenki Muzykanci konszabelanci. 

• Układanie pociętych obrazków instrumentów muzycznych. 

• Słuchanie wiersza B. Szelągowskiej Muzyczne urodziny. Nauczyciel czyta wiersz, w 

odpowiednich miejscach wskazuje konkretny instrument widoczny na obrazku. 

• Rozmowa na temat wiersza. 

• Zabawa matematyczna Ile razy zagram? Nauczyciel chowa się np. za krzesłem. Prosi 

dzieci, aby uważnie słuchały, ile razy zagra na trójkącie, i określiły tę liczbę.  

• Śpiewanie piosenki Na bębenku. 

• Zabawa – Zwierzęta wokół nas. Każde dziecko otrzymuje obrazek. Zabawa polega na 

tym, aby spacerując po sali, dzieci dobierały się w pary na zasadzie tych samych 

obrazków. Gdy dzieci dobiorą się w pary, naśladują odgłosy zwierząt ze swoich 

obrazków. 

• Zabawa ruchowa Orkiestra. Dzieci biegają po sali. Na dźwięk tamburyna zatrzymują 

się. Nauczyciel mówi, na jakim instrumencie teraz będzie grać (np. na gitarze, 

bębenku, flecie, trąbce, skrzypcach), a dzieci naśladują ruchem grę na nim. 

• Zabawa twórcza Instrumenty z niczego. Dzieci naśladują grę na dowolnym 

przedmiocie znalezionym w sali przedszkolnej, który ma udawać wymyślony 

instrument. Dzieci mogą nadawać instrumentom nazwę. 

• Zabawy z językiem angielskim. 

• Zabawa ogólna 

 
 

 

 

 


