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Temat kompleksowy: Wszystko może być muzyką 

 

I część dnia: 

 

Słuchanie wiersza T. Fiutowskiej „Koncert” 

W zaroślach nad stawem świerszcze koncert dają. 

W malowniczym, pięknym miejscu filharmonię mają. 

Stroją struny przy skrzypeczkach, smyki woskiem pociągają. 

Świerszcz – dyrygent – znak już daje, koncert zaczynają. 

Z lewej strony pierwsze skrzypce, z prawej grają drugie. 

Rozbrzmiewają piękne dźwięki serenady długiej. 

Nagle wiatr przyfrunął! Już gra ze świerszczami. 

Żaby biją brawa żabimi łapkami. 

Wielka to przyjemność słuchać tej muzyki, 

przyznali to nawet śpiewacy – słowiki. 

 

Rozmowa z dzieckiem na temat wiersza 

 Wyjaśnienie znaczenia słów: koncert, filharmonia, dyrygent, serenada, smyki. 

o Kto dawał koncert nad stawem?  

o Na jakich instrumentach grały świerszcze? 

o Kto dał znak do rozpoczęcia koncertu? 

o Czy słuchaczom podobał się koncert? 

 Omówienie wyglądu skrzypiec – dziecko ogląda obrazek (zdjęcie) skrzypiec. 

Skrzypce to instrument strunowy z grupy smyczkowych. Ma cztery struny i pudło 

rezonansowe. Dźwięki powstają przez pociąganie smyczkiem po strunach lub przez 

szarpanie strun palcami.  

 Rodzic może wysłuchać z dzieckiem utwór A. Vivaldiego „Cztery pory roku – Wiosna”. 

Dziecko zastanawia się, w którym momencie świerszcze stroją skrzypce, w którym grają 

skrzypce i kiedy wiatr zaczyna grać ze świerszczami.  

 

Zabawa „Podawanie słów kojarzących się z muzyką” 

Dziecko podaje słowa (samodzielnie lub z podpowiedzią Rodzica) np. instrumenty, koncert, 

piosenki, taniec… 

 

III część dnia:  

 

Proponuję zabawę „Odszukaj dzwoneczek”.  

Domownicy zbierają się w jednym miejscu i każdy zasłania sobie usta dłońmi. Jeden 

z domowników ma ukryty dzwoneczek w zamkniętych dłoniach. Pozostali uczestnicy też 

mają zamknięte dłonie (puste). Wybrana zostaje osoba, której zadaniem jest odgadnięcie 



źródła dźwięku. Wszyscy na wskazany sygnał ruszają rękami z zamkniętymi dłońmi. Zabawa 

kończy się, gdy osoba poprawnie wskaże tę, która dzwoni dzwoneczkiem.  

 

Zabawa ruchowa z balonami 

Dziecko nadmuchuje balon (zawiązuje z pomocą Rodzica). Potem ozdabia go za pomocą 

markerów. Gotowy i udekorowany balon odbija dłońmi, a potem – kolejnymi palcami. 

Na koniec stara się odbijać balon głową. W zabawie mogą wziąć udział także Rodzice.  
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