
Froebel.pl Sp. z o.o. Al. Racławickie 7, 20-059 Lublin
tel./faks +48 81 533 57 81  
e-mail: biuro@froebel.pl, www.froebel.pl

  /FROEBELpl
OR 1

kwiecień

TYDZIEŃ 2.: w kraInIE TwórcZYch poDróżY  
– muZYka nam posłużY 

 
projekt sytuacji edukacyjnych  

(oprac. mgr karolina kwiatkowska, Edukator Froebel.pl)

PONIEDZIAŁEK: DYrYgEnT I jEgo aTuTY – jako magIcZnEj różDżkI użYwa baTuTY

przebieg spotkania w porannym kole:

1. „Wszyscy są, witam Was” – powitanie z piosenką.

2. „W filharmonii” –  wysłuchanie fragmentu wiersza M. Brody-Bajak.

Już muzyków zdolnych zespół 
w ciszy rozsiadł się na scenie. 
W dłoniach ich lśnią instrumenty, 
na twarzach widać skupienie. 

Wszystkie oczy są wpatrzone 
w dyrygenta jak w wyrocznię. 
Wraz z pierwszym ruchem batuty 
piękny koncert się rozpocznie.

Skrzypce, harfa i oboje, 
flety, trąbki i puzony –
w filharmonii je usłyszysz,
i brzmieniem ich będziesz zdumiony.

3. Rozmowa w oparciu o treść utworu oraz fotografie przedstawiające filharmonię. Wytłumacze-
nie nowych terminów: dyrygent i batuta.

4. „Zagadki dźwiękowe” – wysłuchanie dźwięków wymienionych instrumentów: skrzypce, harfa, 
obój, flet, trąbka, puzon. Wspólne odgadywanie usłyszanego dźwięku.

5. „Dyrygent” – jedno dziecko jest dyrygentem, drugie na chwilę wychodzi z sali. Po powrocie 
jego zadaniem jest odgadnięcie, kto jest dyrygentem i pokazuje grupie ruch do naśladowania.

6. „Graj na…” – zabawa naśladowcza z piosenką, naśladowanie wspomnianych instrumentów  
z wykorzystaniem darów 8 i 9.

7. „Kto grał?” – wyszukiwanie źródła dźwięku, który wybrane dziecko wystukało darem 4.

8. Praca w grupach zabawowo-zadaniowych (według planu).
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WTOREK: cZEkolaDa wsZęDZIE, co To bęDZIE? – DZIEŃ cZEkolaDY

przebieg spotkania w porannym kole:

1. Wprowadzenie dzieci w tematykę święta poprzez zaprezentowanie zagadki:

Jest brązowa, smaczna, w sreberko owinięta,
każde dziecko chce ją zjeść niczym cukierka.

2. „Dzień Czekolady” – szukanie ukrytych w sali srebrnych tacek, na których naklejone są infor-
macje o czekoladzie (czekoladę otrzymujemy z nasion kakaowca; rodzaje czekolady: gorzka, bia-
ła, mleczna; czekoladę można pić; czekolada przywędrowała do Europy z Ameryki).

3. „Czekoladowa bajka” – zaprezentowanie krótkiej historyjki o Szymonku, który przygotował 
przyjęcie dla swoich gości z okazji Dnia Czekolady. 

Chłopiec dostał od cioci 8 czekoladek. Szymonek miał młodszego braciszka, któremu dał 4 cze-
koladki. Szymon zjadł 2 czekoladki – ile mu zostało? Jego brat Karol zjadł 3 czekoladki – ile 
zostało?

Zaprezentowanie dzieciom historyjki matematycznej z użyciem daru 3. Dzieci samodzielnie pró-
bują odtworzyć treść historyjki.

4. „Bombonierka” –  przyglądanie się ułożonym w pudełku po czekoladkach „czekoladkom” wy-
konanym z daru 1.1, odtworzenie wzorów na specjalnie przygotowanych kartach w kratkę. Ukła-
danie swoich bombonierek przy użyciu daru 1.1. 

5. „Chocolate” –  nauka krótkiego układu tanecznego do piosenki.

6. Praca w grupach zabawowo-zadaniowych (według planu).
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ŚRODA: wEsołE InsTrumEnTY – gDY wEźmIEsZ Do rękI, wYDasZ pIęknE DźwIękI

przebieg spotkania w porannym kole:

1. „Instrumenty” – przypomnienie dzieciom brzmienia przedszkolnych instrumentów, nazywanie 
i opisywanie ich.

2. Nauczyciel zaprasza dzieci do wysłuchania z zamkniętymi oczami utworu A. Vivaldiego 
pt. „Cztery pory roku. Wiosna” . Następnie dzieci mówią o skojarzeniach dotyczących wysłucha-
nego utworu.

3. Dzieci samodzielnie „malują” darami obraz do poznanej muzyki.

4. „Słuchowa zgadywanka” – nauczyciel gra za kurtyną na różnych instrumentach, znanych dzie-
ciom, a zadaniem dzieci jest odgadnąć, jak nazywa się instrument, który słyszą.

5. „Kolorowe instrumenty” – dzieci z przygotowanych przedmiotów tworzą swoje instrumenty 
(np. trąbka z rolki po ręczniku papierowym, bębenek z pudełka po margarynie, grzechotka z pla-
stikowej butelki wypełnionej ryżem), ozdobienie ich kolorowym papierem samoprzylepnym. 

6. Dzieci grają koncert na swoich instrumentach.

7. Praca w grupach zabawowo-zadaniowych (według planu).

8. Zaprezentowanie swoich prac przez każdą z grup.
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CZWARTEK: wIosEnnE rYTmY I DźwIękI

przebieg spotkania w porannym kole:

1. Powitanie dzieci – dzieci ustawione są w kole i śpiewają: Podaj proszę swoje imię i uśmiechnij 
się. Teraz powiedz mi kim jesteś, zabawimy się…

2. „Zagadki słuchowe” – wysłuchanie z zamkniętymi oczami dźwięków wystukiwanych darami. 
Zadaniem dzieci jest odgadnięcie, z której strony pochodzi dźwięk. 

3. „Tropienie dźwięków” – dzieci dobierają się w pary. Na środku sali zostaje jedna para, po-
zostałe dzieci siadają w oddalonym bezpiecznym miejscu. Jedno dziecko z pary – tropiciel ma 
związane oczy, a drugie próbuje je do siebie przywołać za pomocą dźwięku wydawanego poprzez 
uderzanie o siebie klocków z daru 6. Pozostałe dzieci są opiekunami tropiciela – ostrzegają go, 
gdy zbliża się do przeszkody i słownie naprowadzają na drogę.

4. „Skaczące nutki” – nauka słów piosenki D. Gellner wraz z zabawą ruchową do treści piosenki:

Do przedszkola wpadły nutki,
wszystkie miały czarne butki,
czarne szelki i czapeczki
i skakały jak piłeczki.

Ref. Ta wysoko, tamta nisko,
ta z plecakiem, ta z walizką.
Roztańczone nutki trzy: 
do, re, mi, nutki trzy.

Poprosiły o mieszkanie
w dużym, czarnym fortepianie,
i biegały i skakały
po klawiszach czarno-białych.

5. „Muzyczny kufer” – dzieci wyszukują w sali przedmioty, które wydają dźwięk. Następnie wszyst-
kie przedmioty nauczyciel chowa do kufra i za kurtyną wydobywa z nich dźwięki. Zadaniem dzieci 
jest odgadnięcie, co to za przedmiot i z czego jest wykonany. 

6. „Rytm” – powtarzanie rytmów wystukiwanych przez nauczyciela darami 3 i 4. 

7. Praca w grupach zabawowo-zadaniowych (według planu).
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PIĄTEK: wIosEnna muZYka nIEch gra, a koncErT nIEch Trwa!

przebieg dnia:

1. Wyklaskiwanka: 

Wiosna, lato, jesień, zima, 
nic pór roku nie zatrzyma. 
Znam je ja, znasz je Ty, 
raz, dwa, trzy. (S. Kustosz)

2. „Czyj to głos” – zabawa doskonaląca percepcją słuchową: odgadywanie, kto z grupy wypowia-
da ustalone hasło (np. MUZyKA, WIOSNA).

3. „Muzyczna przygoda” – zabawa paluszkowa J. Niedbały:

Nutka tu, nutka tam
Osiem czarnych nutek znam. 
Klucz wiolinowy, nieco grubawy, 
Zaprasza do wesołej zabawy.
Do – domki buduje,                                     (wykonanie daszka nad głową)
Re – wierszyk recytuje,                               (wykonanie młynka palcami wskazującymi)
Mi – miło się śmieje,                                   (przyłożenie paluszków do kącików ust)
Fa – wśród fal morskich szaleje,               (falowanie dłońmi przed sobą)
Sol – solidnie się zarumieniła,                   (poklepywanie paluszkami policzków)
La –lambadę tańczyła,                               (rączki na biodra)
Si – siedzi w skupieniu na pianinie gra,   (naśladowanie gry na pianinie)
Do – donośnie śpiewa: tra la la!               (wymachiwanie palcami wskazującymi jak batutą). 

4. „Koncert” – prezentacja piosenek z repertuaru dziecięcego przez dzieci ze wszystkich grup.

5. Wysłuchanie gry na instrumencie zaproszonego gościa: dziecka, które uczy grać na instrumen-
cie lub osoby prowadzącej zajęcia umuzykalniające (można zaprosić dziecko, które gra na jakimś 
instrumencie bądź absolwenta przedszkola, który chodzi do szkoły muzycznej).

6. Swobodne konstruowanie z darów swoich ulubionych utworów muzycznych. 


