
Plan na tydzień 4-8.05.2020 

„W krainie muzyki” 

Poniedziałek 4.05.2020  
Pomysł na dziś dla Małych Odkrywców to ... Wesołe piosenki 

1. Przeczytajcie wspólnie wiersz i odpowiedzcie na pytania: 

• O jakich dźwiękach jest mowa w wierszyku?  

• Co powstaje z zaśpiewania tych dźwięków w odpowiedniej 
kolejności?  

• Co czujemy, gdy możemy się bawić?  

• Jak można wyrazić radość?  
„Wesoła gama”, Dominika Niemiec  
Gdy wesoły czas zabawy,  
niech rozbrzmiewa: do, re, mi. Wtedy wiem, że jest ci dobrze, wtedy 
wiem, że fajnie ci.  
Jeśli ci wesoło teraz,  
zanuć ze mną: fa, sol, la. 
Jeśli radość cię rozpiera,  
śpiewaj głośno tak jak ja.  
Niech radosne płyną dźwięki.  
W szybkim rytmie: si i do. 
Czy odnajdziesz z gamy dźwięki? W tym wierszyku wszystkie są.  
2. Macie jakieś zabawkowe/ lub prawdziwe instrumenty w domu? 
Jeśli nie, możecie je wykonać sami. Możecie na przykład uderzać 
łyżką o garnek, albo zrobić grzechotki z butelki i grochu☺   

• Spróbujcie zagrać na swoich instrumentach, a może dodacie do tego 
śpiew? 



3. Śpiewanie piosenek- „zagadki”  
Na początek pośpiewajcie wspólnie znane Wam piosenki. Dzieci niech 
podają swoje propozycje. Można również zaproponować dzieciom 
śpiewanie melodii wybranej piosenki z użyciem dowolnej sylaby, np. „la, 
la, la”, „fa, fa, fa”. 

4. Zabawa relaksacyjna 

• W tle puśćcie muzykę relaksacyjną. Rodzic zachęca dzieci do relaksu z 
masażykiem. Dziecko kładzie się na brzuchu, a rodzic gładzi jego plecy 
dłońmi, naśladując ruchem pływającą fokę. W tym czasie rodzic recytuje 
wierszyk. Później zmiana ról. 

„Foka” Beata Kamińska 

W morzu pływała foka:  
– Pragnę widzieć świat z wysoka! Zanurkowała między falami  
i podziwiała dno z muszelkami. 

Pomysł na popołudnie dla Małych Odkrywców to ... 
GITARA Stwórzcie własną gitarę! Możecie ją zrobić na dwa 
sposoby: I sposób 
• Będziecie potrzebować: 

Pudełko po chusteczkach higienicznych, gumki recepturki, 
karton, mazaki, taśma klejąca, papier samoprzylepny 
kolorowy 

• Jak to zrobić? 

Najpierw udekorujcie swoje pudełka. Następnie doklejcie do 
niego karton. Na koniec naciągnijcie na pudełko gumki 
recepturki. 

II sposób: 

Wykonujemy je dokładnie tak samo tylko z użyciem 
zakrętki od słoika i szpatułki. 
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