
 

Propozycje zabaw dla grupy I „Jagódki” 

temat tygodnia: „W krainie muzyki” 

• Oglądanie filmów edukacyjnych „Poznajemy instrumenty- muzyka dla dzieci- Przedszkole 

profesora Szymona”, „Wizyta w szkole muzycznej- Poznajemy instrumenty”- yutube 

• Słuchanie wiersza „Orkiestra”, wskazywanie na obrazkach instrumentów, o których jest 

mowa w wierszu, 

• Nazywanie instrumentów muzycznych, wskazywanie na obrazku, przeliczanie 

instrumentów, dzielenie nazw na sylaby( wyklaskiwanie-  pia-ni-no-, dzwon-ki,  bę-be-nek 

itp.) 

• Nauka piosenki „Jestem muzykantem  konszabelantem”, naśladowanie ruchem gry na 

instrumentach, 

• Zabawa matematyczna „Perkusista”- wystukiwanie określonej liczby dźwięków. Dziecko 

słucha i mówi ile razy stuknęliśmy. 

• Kolorowanie obrazka konturowego, 

• Przeliczanie instrumentów, kolorowanie odpowiedniej liczby kół, 

• Zabawa dźwiękonaśladowcza z wykorzystaniem opowiadania  „Głosy lasu” 

• Spacer- słuchamy dźwięków przyrody 

• Nauka wiersza „Jedzie pociąg” 

• Zabawy dźwiękonaśladowcze z wykorzystaniem wiersza i obrazków 

• Zabawa „ rysujemy rytmy” 

• Zabawy ruchowe rozwijające ogólną sprawność fizyczną 

Przeprawa przez rzekę 

Wyobraźcie sobie, że przez Wasz pokój przepływa rzeka. Długi rwący potok rozciąga swoje 
brzegi od stołu, aż do kanapy lub od ściany do ściany, w zależności od rozkładu mieszkania. 
Musicie przejść na drugą stronę skacząc po kamieniach, ale tak, aby nie wpaść do wody. Czym 
są kamienie? Poduszkami jaśkami lub innymi kawałkami materiału. Rozłóżcie je na podłodze 
tak, aby przejście po nich nie było zbyt łatwe. I po każdym prawidłowym przedostaniu się na 
drugi brzeg zmieniajcie ustawienie. 

Balonowy tenis 

Gra w piłkę w domu nie jest do końca bezpieczna. Dlatego z odbijaniem piłki poczekamy, aż 
pogoda się poprawi, a tymczasem w domu gramy balonem. A zamiast rakietek używamy 
papierowych talerzy przyklejonych do drewnianych łyżek! W ten sposób rozgrywamy 
punktowane mecze! I skończył się problem potłuczonych naczyń! 

Skocz do mety! 

W gry planszowe można grać nie tylko przy planszy! Wystarczy kostka do gry, dwa sznurki na 
podłodze oznaczające start, metę i możemy zaczynać. Ustawiamy zawodników przy pierwszej 
linii. Każdy z nich rzuca kostką i skacze tyle razy ile oczek wyrzucił. Powtarzamy to aż ktoś 
przekroczy linię mety. 

 



 

 

 

Wiersz „Orkiestra” A. Frączek 

Bum, bum, bum! Tra, ta, ta w naszym domu wciąż ktoś gra. 

Antek dudni na puzonie naśladując wściekłe słonie. 

Franek w trąbę dziko dmie, musisz słuchać, chcesz czy nie. 

Stryj Ignacy na pianinie brzdąka gamę co godzinę. 

Rock and rola na cymbałkach wystukuje ciocia Alka. 

Ja koncerty daję w przerwach, po mistrzowsku gram na nerwach. 

     

            



 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



Jestem muzykantem 

 

Jestem muzykantem - konszabelantem, 

my muzykanci-konszabelanci. 

Ja umiem grać, my umiemy grać. 

- A na czym? -Na pianinie. 

A pianino, i no, i no, a pianino, i no, i no, 

A pianino, i no, i no, a pianino, bęc! 

 

Jestem muzykantem - konszabelantem, 

my muzykanci-konszabelanci. 

Ja umiem grać, my umiemy grać. 

- A na czym? - Na bębenku. 

A bębenek, e-nek, e-nek, a bębenek e-nek, e-nek, 

a bębenek, e-nek, e-nek, a bębenek, bęc! 

 

Jestem muzykantem - konszabelantem, 

my muzykanci-konszabelanci. 

Ja umiem grać, my umiemy grać. 

- A na czym? - Na puzonie. 

Na puzonie, -onie, -onie, na puzonie, -onie, - onie, 

na puzonie, -onie, - onie, na puzonie, bęc! 

 

 

 

 

 

 



Pokoloruj obrazek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



„Głosy lasu” 

 

Wczesnym rankiem w lesie słychać było wesołe ćwierkanie wróbli: ćwir, ćwir, ćwir. Zakukała kukułka: ku-ku, ku-

ku, ku-ku. Do pracy zabrał się dzięcioł. Energicznie stukając w korę stuk-puk, stuk-puk, stuk-puk wyjadał korniki. 

 

Wtem nad lasem zaczęły krążyć wrony, kra, kra, kra. Zerwał się wiatr. Drzewa zaczęły kołysać się i szumieć: 

szszsz.... Padające krople deszczu lekko uderzały o liście: kap, kap, kap.... Wkoło słychać było plusk wody: plusk, 

plusk, plusk.... 

 

Nagle deszcz przestał padać i w lesie nastała cisza. Rozległo się głośne tupanie. To jeż zmieniał swoją kryjówkę: 

tup, tup, tup. Pośród niskich traw pełzał zaskroniec: ssss........ Wyraźnie słychać było bzykanie dużych much: 

bzzzz.... Słońce wyjrzało zza chmur i rozśpiewała się cała leśna ptaszyna: 

(głośno) pi, pi, pi; wiju, wiju, wiju; tu, tu, tu; pijo, pijo, pijo.... Kiedy zapadł zmrok, śpiew ptaków stawał się coraz 

cichszy, aż zupełnie ustał: 

(cicho) pi, pi, pi; wiju, wiju, wiju; tu, tu, tu; pijo, pijo, pijo.... 

 

Nad lasem zapadła noc. Zapanowała cisza, którą od czasu do czasu przeszywało wycie wilków: auuu, auuu, 

auuu... i głos sowy: uhu, uhu, uhu. 

 

 

Powiedz, czyje odgłosy słyszałeś w lesie, spróbuj je naśladować, pobawcie się w 

zabawę „Echo”- mama mówi odgłos ,ty naśladujesz. 

 

 



Jedzie pociąg - fu, fu, fu Trąbi trąbka - tru, tu, tu                                                                                                                                

A bębenek - bum, bum, bum Na to żabki - kum, kum, kum                                                                                                                                                                                      

Konik człapie - człap, człap, człap                                                                                                                                               

Woda z kranu - kap, kap, kap Mucha bzyczy - bzy, bzy, bzy                                                                                                         

A wąż syczy - ssssss Baran beczy - be, be, be A owieczki - me, me, me 

 

     

 

 

                                                           



Pokoloruj według podanego rytmu 

 

Zabawa z pokolorowanymi rytmami 

• Koło czerwone klaśnij, koło zielone podskocz itd. 

• Koło żółte uderz w bębenek, koła fioletowe stuknij dwa razy w podłogę itd. 

• Koło czerwone przysiad, koło zielone skłon, koło granatowe podskok itd. 



Pomysł na własny instrument 

Plastikowa butelka, kasza , groch, fasola, taśma samoprzylepna kolorowa 

 

       
 

 

                             
 

 



 


