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Pomysł na dziś dla Małych Odkrywców to ... Muzyka wokół 
Nas 

Drodzy Odkrywcy, czy wiecie że muzykę można usłyszeć 
wszędzie? W lesie, w domu, na placu zabaw, kiedy pada 
deszcz, kiedy słychać odgłosy zwierząt ...☺ 

1. Przeczytajcie wiersz, a następnie wykonajcie parę ćwiczeń i 
odpowiedzcie na pytania: 

• Jaki dźwięk wydaje las?  

• Spróbujcie naśladować las...  
„Szumiący las” Dorota Gellner  
Kiedyś z tatą szłam przez las,  

2. 

• 

a las szumiał cały czas! Szumiał, szumiał, szumiał, 

nic innego las  
nie umiał. Powiedziałam mu do ucha:  
-Przestań szumieć! Nie posłuchał. 

Nie posłuchał. Nie zrozumiał. Skąd wiem? No bo dalej szumiał! 

„Wiatr, deszcz, ulewa” – zabawa ruchowa. Naszykujcie: torebki foliowe i 
gazety. 

Dziecko porusza się do dowolnie wybranej muzyki. Na hasło rodzica: 
„Deszcz”- dzieci, trzymając w jednej ręce gazetę, palcami drugiej dłoni 
wystukują deszcz, na hasło: „Wiatr”- dzieci szeleszczą torebkami 
foliowymi, na hasło: „Ulewa” -odgłosy tworzymy jednocześnie folią i 
gazetami. 



3. „Pszczoły zbierają nektar” – zabawa z elementem równowagi. 

• Przygotujcie kilka małych kółek wyciętych z papieru kolorowego i 
rozłóżcie je w różnych miejscach w pokoju. 

Dzieci to pszczółki (kiedy latają dzieci naśladują dźwięk pszczoły- 
bzzzzz....), ich zadaniem jest zebranie nektaru z kwiatów. Dzieci 
swobodnie biegają przy dowolnej skocznej muzyce, podczas przerwy w 
muzyce stają na kwiatach – kolorowych kółkach. Chętni mogą stanąć 
jedną nogą. Zadaniem dzieci jest utrzymanie równowagi przez chwilę. 
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• Czego będziemy potrzebować?  
Dwie łyżeczki, ozdobne taśmy klejące lub papier samoprzylepny, 
jajka po Kinder niespodziance, ryż/kasza/ groch.  

• Jak to zrobić?  
Wsypcie ryż/kaszę/groch do jajka po Kinder niespodziance. 
Zamknijcie je i włóżcie pomiędzy łyżki- tak jak na zdjęciu. 
Złączcie dwie łyżki ze sobą za pomocą taśm klejących. Złączcie 
również taśmą jajko do łyżek. Można ozdobić instrument 
kolorowym papierem samoprzylepnym.  



 


