
GR. VII  ,,KACZUSZKI" 

 

Imię i nazwisko nauczyciela: Aneta Gajer 
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Grupa wiekowa: 6 latki 

Temat kompleksowy ( tygodniowy): Muzyka wokół nas 
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,,Zapomniana filharmonia" Krzysztof Żyngiel 

Źródło: https://www.pepiniera.pl/25280,zapomniana-filharmonia.html stan na dzień 06.04.2021 



 

 

1. Puszczamy dzieciom ich ulubioną muzykę, relaks przy ulubionych utworach   

 

2. Troszkę się rozruszamy po świętach https://www.youtube.com/watch?v=Vq4LxW6QX7I 

 

3. Rozmowa z dzieckiem: Czy lubisz słuchać muzyki? Kto tworzy muzykę? Gdzie można wysłuchać 

koncertu muzyki poważnej? Jak nazywa się miejsce przedstawione na ilustracji? 

 

 

 

 

 

 
 

Źródło: https://niepodlegla.gov.pl/aktualnosci/koncert-warszawskiej-orkiestry-symfonicznej-filharmonii-narodowej-na-

praskiej-wiosnie/ 

 

 

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


 
Źródło: https://malicki.art/galeria/orkiestra-fn-za-dyr-wita/ 

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 dzieckiem 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. Wykonaj pracę plastyczną w czasie słuchania muzyki poważnej (dowolnego wykonawcy). 

,,Malujemy muzykę" - dzieci odwzorowują farbami na kartce swoje ogólne wrażenie, emocje 

podczas słuchania utworu muzycznego.  

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


 

Przykładowe prace artystów inspirowane muzyką, które warto przedstawić dzieciom, nim 

przystąpią do pracy.  

Jednym z artystów, dla którego muzyka miała ogromne znaczenie w malarstwie, był Wassily Kandinsky. 

Poszukiwał powiązań między tymi działaniami. Porównywał oddziaływanie barw do brzmienia 

instrumentów muzycznych. Za pomocą odcienia koloru i jego nasycenia próbował odwzorować wra żenie 

dźwięku na płótnie. Artysta stworzył cykl kompozycji, w których odzwierciedlał emocje wywoływane 

muzyką. 

Poniższa ilustracja przedstawia obraz Wassilya Kandinsky'ego pt. „Kompozycja VII”. Kompozycja 

złożona jest z nakładających się na siebie plam kolorów i niewielkiej ilości geometrycznych kształtów. 

Obraz nasycony jest wielością barw.  

 

 
 

Wassily Kandinsky ,,Kompozycja VI" 

 
Źródło: http://mzszoi-krosno-plastyka.blogspot.com/2020/05/muzyczne-inspiracje-tworzymy-ilustracje.html 



Paul Klee ,,Kot i ptak" 

 
Źródło: https://www.posterlounge.pl/p/637795.html 

 

 

Rafał Olbiński ,,Bez tytułu" 

 
Źródło: https://quantum.portfoliobox.net/oferta/image/1 

 

 

 



 

6. Wykonaj ćwiczenia w książeczce ,,Nowa Trampolina 4" s. 12-14. 

 

7. Zabawa dodatkowa – myślę, że dzieciom się spodoba 

         „ Z jakie j bajki ta melodia? ” 

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

       

        8.  Chętne dzieci ćwiczą kaligrafię na kartach, które otrzymały do domu. Utrwalamy poznane dotąd  

             literki. 

              

 

 

 

 


