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1. JK Sport Zabawy z dzieckiem w domu Odc. 3 Ćwiczenia w dwójkach 

https://www.youtube.com/watch?v=FacAJxiIzh4 

2. Zestaw ćwiczeń ruchowych. 

– „Muzyczne powitania” – Rodzic odtwarza dowolną muzykę. W chwilach, gdy muzyka cichnie,                      

Rodzic daje polecenie, aby np. przywitać się, uścisnąć czyjąś dłoń, ukłonić się.  

– „Perkusja” – dziecko siedzi w siadzie skrzyżnym, plecy ma proste, ręce na kolanach.                                  

Przy muzyce szybkiej i bardzo rytmicznej wystukuje rytmy, naśladując Rodzica: klaszcze w ręce,                      

uderza rytmicznie w kolana, uderzaj rytmicznie dłońmi o podłogę.  

– „Pląsy muzyczne” – zabawa relaksacyjna, masażyk. Dziecko leży na brzuchu, swobodnie 

wyprostowane. Masażyk wykonują obie dłonie.  Tędy płynie rzeczka – zaczynamy od głowy rysując                     

do pasa wijącą się rzeczkę. Tutaj szła Pani w szpileczkach – palce dłoni idą od pasa do głowy.                                       

Za nią biegły słonie – obie pięści delikatnie, szybko uderzają biegnąc od pasa do głowy. A za nimi słonie 

– obie pięści wolniej i mocniej idą od pasa do głowy. Świeciły dwa słoneczka – masujemy plecy.                                                        

Padał drobny deszczyk – opuszki palców delikatnie uderzają o plecy dziecka.                                                                             

Czy przeszedł cię dreszczyk?  – delikatne uszczypnięcie w kark. 

3. Zabawy paluszkowe, dostępne w linku: 

https://www.youtube.com/watch?v=7tBVZINpUAw&fbclid=IwAR1AIpqnnzDzOCxUVPnn6AZh0jGGlBD

Yc_-Jsy3uC3PMHpNqP2LyhM9v9D8 

4. Nauka piosenki: „Na muzyce w przedszkolu”, dostępna w linku: 

https://www.youtube.com/watch?v=tluFKwo42EM 

5. Gra instrumentach – gitara – pudełko z gumkami recepturkami (przygotowane poprzedniego dnia). 

Dzieci trzymają gitarę w jednej ręce, palcem wskazującym drugiej ręki grają do muzyki, starając się 

utrzymać rytm piosenki. Za drugim razem grają i śpiewają piosenkę. 

6. Kolorowanie instrumentów, dostępne w linku:  

https://p.calameoassets.com/180416115222-e17f8bcd3a651a26d04d63770ade6317/p77.jpg 
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7. „Księżycowy koncert”– słuchanie opowiadania A. Bahdaj czytanego przez Rodzica, dostrzeganie 

dobrego wpływu muzyki na rzeczywistość 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=oKJZ5Ygy8kQ&feature=emb_title  

 

Rodzic pyta: O czym była to historia?;  

Kto w niej występował?;  

Po co kot przyszedł do sadu?; 

A po co przyszła myszka?; 

 Kto pomógł myszce?;  

Z jakiego powodu kot nie zapolował na myszkę?;                             

  O czym śpiewał słowik?; 

 Jaką muzykę wy lubicie?;  

Co robicie, gdy słyszycie swoją ulubioną muzykę?. 

Rodzic naśladuje śpiew słowika: pit-pi-lit; tirki- tirki; trele-piti-piti-rele. Dzieci powtarzają śpiew 

słowika, chętne dzieci wymyślają ptasie piosenki (ćwir, ćwir, ćwir; kle, kle, kle i inne).  

8. „Znajome piosenki” – doskonalenie percepcji i pamięci słuchowej podczas rozwiazywania 

zagadek słuchowych.  

Rodzic śpiewa znane przez dzieci piosenki, nie używając słów, lecz jedynie  sylab, np. „la”.                         

Zadaniem dzieci jest rozpoznać piosenkę i zaśpiewać ją.  

9. „Ciekawe instrumenty” – zachęcanie do samodzielnego konstruowania instrumentów 

perkusyjnych. 

Rodzic w dużym pojemniku ma różne przedmioty domowego użytku. Wkłada rękę do pojemnika                        

i potrząsa przedmiotem, stuka w niego innym. Dzieci odgadują, jakie przedmioty mogą wydawać                          

te dźwięki: klucze, papier, książka, sztućce, kubek ceramiczny, telefon, butelka z  wodą, zszywacz, folia. 
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10. Wykonanie własnych instrumentów: 

– grzechotki - ryżotki: do pojemniczka po jogurcie dzieci wsypują ryż, zakładają papierową serwetkę                        

i mocują serwetkę za pomocą gumki recepturki; 

– talerzy: dwa papierowe talerze spięte zszywaczem, dzieci wkładają do środka ziarna fasoli                                 

przez pozostawiony mały otwór, zaklejają otwór za pomocą papieru samoprzylepnego; 

– szeleszczącego patyka: dzieci w górnej części patyka przywiązują na supeł paski folii.                                         

Potrząsając i machając, słuchają szelestu pasków. 

Więcej inspiracji na stronach dostępnych w linku: 

https://ekodziecko.com/sloneczko-instrument-muzyczny 

https://ekodziecko.com/muzyczne-talerze 

https://ekodziecko.com/tamburyno-z-plastikowych-butelek 

https://ekodziecko.com/mini-gitara-z-przykrywki 

https://ekodziecko.com/kastaniety-z-guzikow 

https://ekodziecko.com/bebenki-z-puszek-i-balonikow 

https://ekodziecko.com/przeszkadzajki 

11. „Marsz” – dzieci wysłuchują części utworu muzycznego J. Straussa pt.: „Marsz Radetzkiego” 

Następnie dziecko idzie w rytm muzyki: 

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