
13.05.2020. 

Temat:. Muzyka wokół nas 
 

 

Celem dzisiejszych zajęć jest rozróżnianie i określanie dźwięków przyrody. 

 

 

1. Szumiący las – usprawnianie aparatu mowy, próby wywoływania głoski  

sz, zachęcanie do wyraźnego mówienia. Rodzic recytuje wiersz Szumiący las  

D. Gellner. 

 

Szumiący las 

Dorota Gellner 

 

Kiedyś z tatą,  

szłam przez las, 

a las szumiał 

cały czas! 

Szumiał,  

szumiał,  

szumiał, 

nic innego las  

nie umiał. 

Powiedziałam mu  

Do ucha: 

- Przestań szumieć! 

Nie posłuchał. 

Nie posłuchał. 

Nie zrozumiał. 

Skąd wiem? 

No bo dalej  

Szumiał! 

Rodzic pyta: Jaki dźwięk wydaje las?.  

Można też wspólnie posłuchać dźwięku szumiącego lasu. 

https://youtu.be/wh3_A0QxM5w  

https://youtu.be/wh3_A0QxM5w


Następnie rodzic pokazuje suchą gałązkę, wykonuje nią ruchy, robi to samo z gałązką, 

na której naklejone są paski krepiny, dziecko opowiada o swoich wrażeniach 

słuchowych. Rodzic daje dziecku lusterko i prosi: Mów naprzemiennie: 

 i – o, i – o, i – o; Przy ułożeniu ust jak do „i” zacznij syczeć jak wąż, delikatnie unieś 

język (wargi rozciągnięte, odsłonięte i niezaciśnięte zęby, język za zębami);  

Przy ułożeniu ust jak do „o” zacznij szumieć jak las (kąciki warg trochę ściągnięte  

do środka, broda i język uniesione, wypowiadanie głoski „sz”).  

 

 

2. Leśne dźwięki – słuchanie opowiadania T. Kruczka i rozmowa na jego temat.  

Link do opowiadania: 

https://youtu.be/35WIKGI_AKQ 

 

Po wysłuchaniu opowiadania rodzic pyta: Na jaką wycieczkę wybrały się dzieci?; Kto 

ugościł dzieci w swoim domu?; Czym zajmuje się leśniczy?; Jakie zwierzęta mieszkały 

w przydomowym szpitaliku?; Z jakiego powodu tam były?; Czyje odgłosy można 

usłyszeć w lesie?; Jak myślicie, co chcą do siebie powiedzieć zwierzęta?; Umiecie je 

naśladować?; Co w lesie można usłyszeć oprócz zwierząt?; Jaki zwierzak towarzyszył 

Tomkowi?; Możecie o nim opowiedzieć?. 

 

 

3. „Wiatr, deszcz, ulewa” – zabawa ruchowa. Eksperymentowanie z dźwiękiem, 

rozwijanie wyobraźni muzycznej. Rodzic daje  dziecku torebkę foliową i gazetę. 

Dziecko porusza się do dowolnie wybranej muzyki. Na hasło: Deszcz dziecko, 

trzymając w jednej ręce gazetę, palcami drugiej dłoni wystukuje deszcz (rodzic może 

sugerować siłę deszczu: Delikatnie kropi; Ciężkie krople spadają do kałuży),  

na hasło: Wiatr dziecko szeleści torebką foliową, na hasło: Ulewa odgłosy łączymy.  

 

 

4. Praca z Kartą Pracy (Karta w załączniku nr 2) – zwijanie kawałków krepiny w 

kuleczki, naklejanie ich na gałęziach. Kształtowanie umiejętności wyciszenia się, 

skupienia na pracy. Dziecko chwytem pęsetowym chwyta kuleczki, moczy w kleju i 

naklejają na gałęzie drzewa. 

 

https://youtu.be/35WIKGI_AKQ


Przy pracy zawsze miło posłuchać muzyki. Nasza propozycja na dzisiaj  

to „Cztery pory roku – Wiosna” Antoniego Vivaldiego  

https://youtu.be/07CnGPx5HSg  

 

 

5. „Pszczółki” – praca konstrukcyjna według wzoru. Rodzic tłumaczy (można też 

pokazać zdjęcie gotowej pszczółki) dziecku, jak zrobić pszczółkę. Mówi: Przyklejamy 

na rolkę papieru naprzemiennie żółte i czarne paski papieru, zgniatamy chusteczkę 

(lub dwie) w kulkę, okrywamy kulkę trzecią chusteczką i wpychamy do otworu rolki, 

tak aby część kulki wystawała, czarnym flamastrem rysujemy oczy na kulce (można 

zrobić tylko kropki), pasek folii zawiązujemy na supeł i formujemy skrzydła, doklejamy 

czułki. Zachęcajmy dziecko do samodzielnej pracy, w trudnych sytuacjach pomagamy 

lub przypominamy o kolejnej czynności.  

 

 Potrzebne materiały                                         Nasza pszczółka już sobie lata 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z wielką przyjemnością obejrzymy też Wasze pszczółki.           

Edukacjajezyki@gmail.com  

 

Miłej zabawy  

Marzena i Michalina            

https://youtu.be/07CnGPx5HSg
mailto:Edukacjajezyki@gmail.com

