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Tygodniowy zakres treści nauczania i wychowania oraz sposób realizacji tych treści

Grupa: 3 latki
Nauczyciel: Sylwia Żebrowska, Magdalena Bartoszewska      
Tygodniowy wymiar godzin:  25
Temat kompleksowy: „Muzyka wokół nas”
Termin realizacji  od 8  do 12.06. 2020r.

 Dzień tygodnia Temat zajęć Sposoby realizacji , zadania do wykonania przez dziecko 
w domu

Uwagi.

Poniedziałek 
8 czerwiec

Z muzyką jest weselej „Piosenki, które znamy i lubimy” - śpiewany solo lub w 
duecie z mamą lub tatą.
„Muzyka wokół nas” - słuchanie wiersza Joanny 
Myślińskiej, odpowiadanie na pytania.
„Gazetowa orkiestra” - zabawa muzyczno – ruchowa. 
Dziecko otrzymuje gazetę. Rodzic włącza ulubioną piosenkę
dziecka, a dziecko gniecie gazetę do muzyki. 
„Ozdabianie motylka” - karta pracy 
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Wtorek
9 czerwiec

Wesołe instrumenty „Muzykanci” - zabawy rytmiczne za pomocą różnych 
przedmiotów w domu. Instrumentacja muzyki, zabawy 
przedmiotami z których można wydobyć dźwięki.
„Ile razy” - zabawa ruchowo – matematyczna. Rodzic 
klaszcze w ręce, dziecko liczy ile razy rodzic klasnął, a 
następnie wykonuje odpowiednią liczbę podskoków, 
przysiadów i pajacyków. 
„Marakasy” - przeliczanie, kolorowanie największego 
instrumentu według własnego pomysłu – karta pracy.

Przygotowujemy – 
klocki drewniane, 
papier, różnego 
rodzaju folie, 
ceramiczny kubek, 
metalowa puszka, 
plastikowa butelka. 

Środa
10 czerwiec

Grzechotka to instrument „Komar” - zabawa ortofoniczna z tekstem Joanny 
Myślińskiej i Iwony Mojsak – masażyk
„Zagadka” - wprowadzenie do tematu.
„Wykonanie grzechotki” - wybór pojemnika na grzechotkę,
wypełnienie pojemnika materiałem sypkim np.: kasza, ryż, 
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groch; zabezpieczenie przed wysypaniem, oklejenie 
pojemnika lub ozdobienie kolorowym papierem.  

Czwartek
11 czerwiec

Instrumenty perkusyjne „Skąd dochodzi instrument” - dziecko siedzi wygodnie na 
dywanie z zamkniętymi oczami. Rodzic gra na dowolnym 
instrumencie, albo klaszcze w ręce, a zadaniem dziecka jest 
wskazanie palcem kierunku z którego dochodzi odgłos 
instrumentu.
„Instrumenty perkusyjne” - zapoznanie z obrazkami 
instrumentów perkusyjnych. 
„Słuchanie utworu L. Delibeza Pizzicato – rozmowa na 
temat dzieła muzycznego. Wspólne określanie charakteru: 
tempa, dynamiki, zmian pojawiających się w utworze.
https://www.youtube.com/watch?v=8RhQkxkXkP0
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Piątek
12 czerwiec

Poznajemy instrumenty „Jestem muzykantem” - praca z obrazkiem, zapoznanie z 
instrumentami.
„Żaba” - łączenie kropek, kolorowanie, karta pracy.
„Zabawa z pokazywaniem do piosenki” - Jestem 
muzykantem, konszabelantem.
https://www.youtube.com/watch?v=llfg3T-0zUE
„Spacer do parku” - słuchanie odgłosów ptaków
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„Muzyka wokół nas”
 
Słońce chowa się za chmurką
lekko szumią w polu drzewa,
wrzawę czyni kotek z kurką,
wiatr w listowiu pięknie śpiewa.
Dźwięczne nutki na skrzypeczkach
świerszczyk też przygrywa,
ptaszki nucą je w gniazdeczkach
-tak muzyka na nie wpływa. 

https://www.youtube.com/watch?v=8RhQkxkXkP0
https://www.youtube.com/watch?v=llfg3T-0zUE


Rozmowa na temat wiersza

– Gdzie w wierszyku ukryła się muzyka?
– Drzewo – dziecko naśladuje szum liści
– Kotek, kurka, świerszczyk, ptaszki – dziecko naśladuje odgłos
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Leci komar – bzyk, bzyk, bzy,k                                                             - rysujemy spirale na plecach dziecka
czasem dziubnie – psyk, psyk, psyk.                                                     - skubiemy dwoma palcami plecy
Będzie swędzieć, że ho, ho,                                                                   - łaskoczemy dziecko
gdy podrapiesz miejsce to.                                                                     - lekko skrobiemy paznokciami po plecach.
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Bawią się nią małe dzieci,
gdy wesoły dźwięk z niej leci,
w przedszkolu dzieci też je mają,
i wesoło na nich grają.  (grzechotka)
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