
Motylki

Temat tygodnia: Muzyka jest wszędzie

Witamy ponownie 

Dziękujemy rodzicom za przesłane zdjęcia.         Nie umiemy się doczekać 
kolejnych! Adres grupy: pp4motylki@interia.pl   Serdecznie pozdrawiamy

Poniedziałek: Zabawy z muzyką

1. Zabawa dźwiękonaśladowcza „Jedzie pociąg”.
Dzieci z rodzicem naśladują dźwięki.

"Jedzie pociąg"
Jedzie pociąg –fu, fu, fu
Trąbka trąbi –tru, tu, tu
A bębenek –bum, bum, bum
Na to żabki –kum, kum, kum…
Woda z kranu –kap, kap, kap
Konik człapie –człap, człap, człap
Dzwoneczek dzwoni –dzyń, dzyń, dzyń 
Mucha brzęczy –bzy, bzy, bzy
A wąż syczy –sss, sss, sss…

2. Rytmiczna rozgrzewka „W PODSKOKACH”.
Potańcz, poćwicz razem z nami.
https://www.youtube.com/watch?v=Zg7pCZOtMXo&t=52s 

mailto:pp4motylki@interia.pl
https://www.youtube.com/watch?v=Zg7pCZOtMXo&t=52s


3. Poznajemy instrumenty. Posłuchaj wiersza „Orkiestra”.
Następnie,  jeśli masz takie instrumenty w domu możesz wystukiwać rytm 
razem ze zwierzątkami.

Mały jeżyk na bębenku gra
Ram, tam, tam, ram, tam, tam 
Ram, tam, tam 

Na grzechotkach grają misie dwa
Szu, szu, szu, szu, szu, szu 
Szu, szu, szu

Szary zając na talerzach gra 
Bum tara, bum tara, bum tara

Młody dzięcioł w drzewo puka tak 
Stuku puk, stuku puk, stuku puk 

Już orkiestra rytm ten dobrze zna
Ram, tam, tam, ram tam, tam
Ram, tam, tam 

-Co to jest orkiestra?
-O jakich instrumentach jest mowa w wierszu?
-Jakie zwierzątka grają w orkiestrze?



4. Pokoloruj kredkami/pomaluj farbą/ lub wyklej wybrany obrazek, bębenek 
lub „grzechotki” - inaczej marakasy.





Wtorek: Kolorowe nutki

1.Wierszyk paluszkowy „Dwie ręce, dziesięć palców”.
Motylki, pamiętacie wierszyk o instrumentach?
Przypomnijmy sobie 

2. „Kolorowe nutki” – 
ćwiczenia matematyczne. 

To są nuty!



Muzykę zapisuje się za pomocą nut, 
żeby wiedzieć jak śpiewać 
i grac na instrumentach. 

 
a) Segregowanie nutek. 
*Dzieci segregują nutki wg koloru np. do pudełek, krążków, pojemników
oznaczonych kolorami:czerwony, żółty, niebieski, zielony. Wcześniej określają kolor
swojego kartonika z nutką. 
• 5 nutek czerwonych
• 4 nutki żółte
• 3 nutki niebieskie
• 2 nutki zielone
*Można również nutki podzielić ze względu na wielkość (małe, duże)

b) Porównywanie liczby nutek. 
*Dziecko przelicza nutki w każdym zbiorze.
*Rodzic może prosić dziecko o wyciągnięcie np. 1 nutki niebieskiej, dwóch nutek
zielonych, trzech nutek czerwonych itp. 

Nutki do wydruku 
małe, duże



3. Zabawa „Cicho – głośno”. 
Przy nagraniu głośnej melodii dzieci  spokojnie biegają / poruszają się lub swobodnie
tańczą po pokoju, a przy cichej – zwijają się w kłębek na podłodze (jak kotek).
https://www.youtube.com/watch?v=PJKhqNlqY3Y 

https://www.youtube.com/watch?v=PJKhqNlqY3Y


 4. Praca plastyczna „Wesoła nutka”.

Jeśli masz ochotę wykonaj
uśmiechniętą nutkę.

Materiały:

•papier
•klej
•nożyczki
•płyta CD
•plastelina

Środa: Muzyka jest wszędzie

1. Poranna gimnastyka.

   



2. Posłuchaj Bajki o ulicy dźwięków .
Były sobie kiedyś dzwonki, grzechotki, bębenki i tamburyna. Instrumenty te 
mieszkały w sklepie muzycznym na swoich półeczkach. Pewnego dnia wybrały się 
na spacer w poszukiwaniu ulicy dźwięków. Nie wiedziały gdzie ta ulica się znajduje, 
ale były tak ciekawe jak tam jest, że postanowiły jej poszukać. Aby było im 
przyjemniej maszerować, wyruszyły wszystkie razem: dzwonki, grzechotki, bębenki i 
tamburyna. Instrumenty szły jedno za drugim. Najpierw zaczęły grać dzwonki, 
następnie grzechotki, później bębenki, a na końcu tamburyna. Po długim marszu były 
już tak zmęczone, że dzwonki, grzechotki, bębenki i tamburyna grały bardzo 
cichutko. Dzwonki, grzechotki, bębenki i tamburyna wydając te cichutkie dźwięki 
zaczęły rozumieć, gdzie jest ta ulica dźwięków – dokładnie tam, gdzie stoją. 
Dzwonki, grzechotki, bębenki i tamburyna spoglądały na siebie i wspólnie stworzyły 
cudowną melodię. Po chwili wyruszyły w drogę powrotną, ponieważ odnalazły już 
ulice dźwięków. Po długim marszu pierwsze pożegnały się dzwonki. Zaraz po nich 
pożegnały się grzechotki, następnie bębenki, a tamburyna były już tak zmęczone, że 
szybciutko pobiegły do swojego ulubionego miejsca, do sklep muzycznego. Teraz, 
dookoła jest tak cicho jak makiem zasiał, a na ulicy dźwięków już nic nie słychać. 

*Pokaż paluszkiem 
-bębenek
-grzechotki (marakasy)
-tamburyn
-dzwoneczki (janczary)



3. Praca plastyczno – konstrukcyjna „Instrumenty”.
Konstruowanie dowolnego instrumentu przy użyciu butelek, pudełek, pojemników, 
ziarenek grochu, fasoli, ryżu, guzików, gumek recepturek itp. 
Propozycje 



Czwartek: Barwy muzyki

1. „Wizyta w szkole muzycznej - Poznajemy instrumenty”.
Zachęcamy do pooglądania filmu o instrumentach.
https://www.youtube.com/watch?v=f43qSH2Nq9w 

2. Ćwiczenia słuchowe „Na czym gram?”
Rodzic gra na wybranych (dostępnych w domu) instrumentach, a dzieci słuchają i
przyglądają się instrumentom. Potem dzieci odwracają się tyłem, a rodzic gra na
wcześniej przedstawionym instrumencie. Zadaniem dzieci jest wskazanie
instrumentu, którego dźwięk słyszały. 

3. Zabawa „Wysoko – nisko”. 
Rodzic gra dowolną melodię. Przy dźwiękach niskich dzieci uderzają stopami o
podłogę, a przy dźwiękach wysokich – klaszczą nad głowami. 

Można wykorzystać podkład muzyczny.
https://www.youtube.com/watch?v=E5PsRoi8oKI 

*Rodzic może pokazać dziecku  różne sposoby wykorzystania własnego ciała jako 
instrumentu. Np. kląskanie językiem, tupanie, klaskanie w dłonie, uderzanie rękami o 
uda, stukanie palcami o podłogę. Zachęcamy do wyklaskiwania z dzieckiem prostych 
rytmów.

https://www.youtube.com/watch?v=E5PsRoi8oKI
https://www.youtube.com/watch?v=f43qSH2Nq9w


4. Puzzle „Rybka i dziewczynka”.



Piątek : Piosenka wesołych bocianów

1. Jestem muzykantem…zabawa muzyczno – ruchowa.

Kochane dzieci – rozpocznijcie dziś edukację w domu od zabawy muzyczno – 
ruchowej  „Jestem muzykantem…”. Wasi rodzice na pewno pamiętają tą zabawę z 
dzieciństwa. A jeśli nie, to znajdziecie ją klikając w ten link :

www.youtube.com/watch?v=3UYIl4iwnO4

Jakie instrumenty wystąpiły w piosence ? (skrzypce, trąbka, flet, bęben )
 
Spróbujcie nazwać instrumenty przedstawione na obrazkach. 

 

To właśnie te instrumenty, których grę naśladowaliście podczas zabawy.

2. Słuchanie opowiadania A Świerszczyńskiej „Piosenka wesołych bocianów”

Jakie głosy wydają bociany ? A jakie żabki? – Spróbujecie naśladować głosy bociana 
i żabki. 

http://www.youtube.com/watch?v=3UYIl4iwnO4


                
                           „Piosenka wesołych bocianów”

Lecą bociany po niebie, 
pytają siwej chmury:
– Kle, kle, kle! Gdzie mieszka Marysia, co ma zadarty nosek? 
Chmura odpowiedziała:– Nie wiem. 

Lecą bociany po niebie, pytają zielonego lasu: 
– Kle, kle, kle! Gdzie mieszka Marysia, co ma zadarty nosek? 
Las odpowiedział: – Nie wiem. 

Lecą bociany po niebie, pytają wesołej rzeczki:
 – Kle, kle, kle! Gdzie mieszka Marysia, co ma zadarty nosek? 
Rzeczka zaszumiała, zaświeciła, zaśmiała się:
 – Znam Marysię.
 Co dzień przychodzi z piłką kąpać się 
w mojej wodzie. 
Mieszka w tym domu na górce. 

Wychodzi Marysia 
przed domek

− Kto o mnie pyta?



                                      – To my, białe bociany z czerwonymi nogami. 
                                           Przyleciałyśmy, żeby ci podziękować.

– A za co podziękować?
                                              – Za to, żeś w zeszłym roku wyleczyła 
                                                 naszego brata bociana, kiedy złamał 
                                                 jedną ze swoich czerwonych nóg
                                                 i był bardzo chory. 

No i wszystkie bociany stanęły wkoło i zaśpiewały piękną piosenkę, jakiej ludzkie 
ucho jeszcze nie słyszało. 
Była to piosenka wesołych bocianów. Chcecie ją poznać? 
Zapytajcie Marysi z zadartym noskiem.

3. Rozmowa rodzica z dzieckiem na temat opowiadania. 
W rozmowie pomogą pytania :

−Kogo szukały bociany?
−Kogo pytały o Marysię z zadartym noskiem?
−Za co chciały podziękować Marysi?
−W jaki sposób podziękowały Marysi?

Zachęcam również rodziców do zaśpiewania znanej piosenki głosem bociana…
np. „Wlazł kotek” – słowami kle, kle, kle… 

Jeśli chcecie posłuchać odgłosów prawdziwych bocianów kliknijcie w niże podany 
link:
www.youtube.com/watch?v=nZ8DJa4Oc8w

http://www.youtube.com/watch?v=nZ8DJa4Oc8w


Przepis na kruche ciasteczka w kształcie misiów.

Wspólne gotowanie z dzieckiem potrafi wprawić najmłodszego członka rodziny w 
prawdziwy zachwyt, kiedy efektem prac kuchennych są smakołyki inspirowane 
bajkowymi światami. Za bardzo łatwe do przygotowania, a do tego przepyszne 
uchodzą kruche ciasteczka, które do złudzenia przypominają wesołego Misia 
Uszatka.

Składniki na ciasto:

• 400 g mąki pszennej,

• 200 g masła,

• 150 g cukru pudru,

• 1 jajko,

• 2 łyżki kakao,

• 1 łyżka mleka,

• 1 łyżeczka proszku do pieczenia,

• opakowanie cukru waniliowego.

Składniki na polewę:

• 50 g gorzkiej czekolady,

• 50 g białej czekolady.

Sposób przygotowania:

Kakao i mleko odstawić, a dziecko poprosić o wsypanie do miski pozostałych 
składników. Energicznie zagnieść ciasto, po czym podzielić je na dwie równe części. 
Do jednej z nich dodać kakao i mleko. Ponownie zagnieść, aż zmieni swój kolor na 
czekoladowy. Obydwie partie ciasta uformować w kulki i włożyć je na godzinę do 
lodówki. Ciemne ciasto rozwałkować na cienki placek i nauczyć małego pomocnika, 
jak można wykroić krążki przy użyciu szklanki. Następnie na taką samą grubość 
rozwałkować jasne ciasto i razem z dzieckiem wykroić krążki, używając kieliszka. 
Połowę jasnych krążków przeciąć na pół, by można było zrobić z nich uszy misia. 
Drugą połowę porozkładać na ciemnych krążkach tak, by powstały buzie. Ciasteczka 
piec w piekarniku rozgrzanym do 180°C przez około 10 minut. Gdy wystygną, 
roztopić dwa rodzaje czekolady w dwóch osobnych rondelkach i przelać je o rękawa 
cukierniczego z wąską końcówką lub do stożka wykonanego z papieru do pieczenia. 
Pokazać dziecku, jak z płynnej czekolady może narysować misiom oczy, nosy i usta.
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