
Środa 07.04.2021 

Witamy muzycznie 

Temat kompleksowy: Muzyka wokół nas 

Temat dnia: W filharmonii 

1. Na początek relaks przy ulubionych utworach ☺ - puszczamy dzieciom 

ich ulubioną muzykę. 

2. Ćwiczenia poranne https://www.youtube.com/watch?v=Vq4LxW6QX7I 

3. Rozmowa wprowadzająca: Czy lubcie słuchać muzyki? Kto tworzy 

muzykę? Gdzie można wysłuchać koncertu muzyki poważnej? Jak nazywa 

się miejsce przedstawione na ilustracji? 

 

 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Vq4LxW6QX7I


 

 
 

Wysłuchanie wiersza Maciejki Mazan Pan dyrygent Filharmoniusz  

Pan dyrygent Filharmoniusz 

gra z orkiestrą w filharmonii. 

Co dzień słychać dźwięki sonat, 

suit, ballad i symfonii. 

Przed koncertem pan dyrygent 

wkłada muchę, frak i buty, 

Może zagrać i bez muchy, 

ale nigdy bez batuty! 

Gdy batutą stuka w pulpit, 

każdy słucha go, przejęty. 

I po chwili zaczynają 



głos zabierać instrumenty: 

Wiolonczele i czynele, 

kontrabasy i klarnety, 

saksofony i puzony, 

bębny, flety, kastaniety! 

Grają smutno i wesoło, 

smucą się, żartują z nami, 

szemrzą cicho jak strumyczek, 

grzmią jak burza z piorunami! 

Gdy tak pięknie gra orkiestra, 

każdy się ogromnie wzrusza, 

a więc pora na oklaski! 

Brawo dla Filharmoniusza! 

Rozmowa z dziećmi na temat wysłuchanego wiersza: O kim opowiada wiersz? 

Jaki zawód wykonuje Filharmoniusz? Po co chodzimy do filharmonii ? Kto, 

poza dyrygentem pracuje w tym miejscu? Na jakich instrumentach grają 

muzycy? Jak nazywa się grupa ludzi grających na instrumentach jeden utwór 

muzyczny? Jakie utworu wykonuje orkiestra? 

4. Film edukacyjny  „ Z wizytą w filharmonii” 

https://www.youtube.com/watch?v=4KQhnDaxhME 

 

5. Wykonanie pracy plastycznej(rysunku) „Malujemy muzykę” kredkami w 

czasie słuchania muzyki poważnej(dowolnego wykonawcy), np. Antonio 

Vivaldi „4 pory roku – wiosna”  - dzieci odwzorowują farbami na kartce 

swoje ogólne wrażenie, emocje podczas słuchania utworu muzycznego. 

 

6. Zabawa dodatkowa – myślimy, że dzieciom się spodoba 

         „ Jaka to melodia – bajki”       

https://www.youtube.com/watch?v=rVXa2D0M_9A 

https://www.youtube.com/watch?v=4KQhnDaxhME
https://www.youtube.com/watch?v=rVXa2D0M_9A


7. Na koniec zadania z Trampoliny cz.4 s. 14 – 17 

8. Dla dzieci chętnych: pokolorujcie konika polnego ( kolorowanka, którą 

dostaliście w przedszkolu). 

- Na jakim instrumencie gra ten konik? 

- Jak myślicie, czy koniki polne naprawdę grają na prawdziwych 

instrumentach?  

Kto odpowiedział „nie” miał rację.  Naprawdę koniki polne 

 pocierają odnóżami o skrzydła, w wyniku czego powstają 

charakterystyczne dźwięki – cykanie. Spróbujcie cykać i skakać tak jak 

koniki.  

 

Pozdrawiamy wesoło Pani Ewa i pani Ola  


