
Propozycje zabaw dla dzieci 5-letnich 

Oddział IV 

Nauczyciel: mgr Małgorzata Ostrowska 

od 11.05/2020 do 15.05.2020r 

Tematyka tygodnia: ,,W krainie muzyki” 

11.05/2020r (poniedziałek) 

1.,,Orkiestra” – zabawa dydaktyczna 

1. Zabawa ,,Muzyczne powitanie”. Rodzic rzuca do dziecka piłkę i śpiewając, zadaje mu 

krótkie pytanie, np.: Jak się dzisiaj czujesz? Dziecko odrzuca piłkę i odpowiada na pytanie, 

również śpiewając. Dziecko stara się udzielić odpowiedzi całymi zdaniami. 

Wprowadzenie w tematykę. Dziecko ogląda zdjęcie orkiestry w sali koncertowej. 

 

 

 

Rozmowa na temat orkiestry: 

- Na jakich instrumentach grają muzycy? 

- Jak się nazywa osoba, która dyryguje orkiestrą? 



- Co trzyma dyrygent w dłoni? 

- Do czego służy batuta? 

Rodzic zwraca uwagę dziecka na ukazanie roli batuty w pracy dyrygenta. 

Zabawa rozwijająca inwencję twórczą ,,Szukamy dźwięków”. Dziecko siedzi na dywanie. 

Rodzic gromadzi na środku gazety. Dziecko stara się wydobyć z gazety jakiś dźwięk, ale za 

każdym razem w inny sposób. 

2. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych ,,Rytmy” 

Przybory: drewniane pałeczki lub kijki (gałązki) po dwie sztuki dla każdego ćwiczącego (dziecka i mamy) 

Przebieg: 

• Maszerujemy po pokoju w dowolnych kierunkach, bierzemy po dwie pałeczki i dalej 

maszerujemy. 

• Stojąc w lekkim rozkroku uderzamy pałeczkami przed sobą, na zmianę z lewej i prawej strony 

ciała. 

• Stojąc w lekkim rozkroku uderzamy pałeczkami o podłogę przed sobą, na zmianę z lewej i prawej 

strony ciała, obiema pałeczkami jednocześnie. 

• Toczymy pałeczki po podłodze stopami  w różnych kierunkach. 

• Przeskakujemy przez pałeczki dowolnie ułożone na podłodze. wykonujemy skoki obunóż w prawo 

i w lewo. 

• Siadamy na podłodze, toczymy pałeczki stopami w różnych kierunkach. 

• Biegamy po sali z szarfami. Bawimy się dowolnie tak, jak podpowiada muzyka (włączamy 

dowolną muzykę) 

• Podrzucamy pałeczki do góry i chwytamy je. 

• Tańczymy dowolnie z kijkami indywidualnie w jednym miejscu lub wykorzystujemy całą 

powierzchnię pokoju zgodnie z rytmem muzyki. 

• Ustawiamy się w kole. Tańczymy wg pomysłów rodzica: do środka koła, na zewnątrz, w lewo, w 

prawo. Swoje propozycje podaje również dziecko. 

• Z kijków tworzymy „przyrządy” do malowania, rysowania. Malujemy na podłodze, na ścianach, w 

powietrzu. 

• Maszerujemy po pokoju, kłaniamy się sobie wzajemnie, dziękujemy ciałem oczami, uśmiechem, 

odkładamy kijki, patyczki, pałeczki. 

 

12.05/2010r. (wtorek) 

1.,,Tamburyn” – słuchanie wiersza W. Chotomskiej 

Zabawa ,,Wesołe powitanie przy muzyce”. Dziecko swobodnie porusza się, tańczy przy 

dowolnej muzyce odtwarzanej przez rodzica. W przerwie dziecko wita się z dorosłym, 

podając sobie ręce, kłaniają się lub witają w inny sposób. 

 

Słuchanie (fragmentu)  wiersza – rodzic czyta wiersz, odpowiednio porusza tamburynem 

(zabawka). 



Bębny mówią o tamburynie, 

że wstyd przynosi rodzinie. 

- Żaden poważny bęben 

nie dzwoni, nie brzęczy, 

a on przyczepił sobie dzwoneczki do obręczy. 

Obwiesił się blaszkami, 

jak jaki przebieraniec, 

A w głowie figle– migle, 

Nic tylko taniec i taniec. 

A gdy zaczyna tańczyć to istny śmiech na sali – 

kto widział żeby tancerz tancerkę w głowę walił? 

W kolano, w głowę, w łokieć 

ki diabeł go opętał. 

Rodzic rozmawia z dzieckiem na temat wiersza. 

- Co to jest tamburyn? Jak wygląda? 

- Co przyczepił sobie tamburyn? 

- Jak tancerz z tancerką tańczą z tamburynem?. 

- Czy dużym bębnom podoba się gra na tamburynie? 

Zabawa ruchowa ,,Dźwięki”. 

Dziecko ostrożnie porusza się z zamkniętymi oczami, kiedy usłyszy dźwięk jakiegoś 

instrumentu (do wyboru jaki jest w domu lub przedmiot- łyżka, długopis) – przykuca. Na 

hasło "Idziemy” zaprasza do ponownego marszu. Po zakończeniu zabawy dziecko próbuje 

ułożyć we właściwej kolejności instrumenty, których dźwięk słyszy w zabawie. 

2. ,,Instrumenty” – wykonanie instrumentu z wykorzystaniem kubków po jogurcie. 

Zabawa na powitanie ,,Cicho – głośno”. Dziecko nazywa wskazane przez rodzica przedmioty 

i wypowiada ich nazwy: głośno, gdy rodzic uniesie rękę w górę, a cicho, gdy przykłada palec 

do ust. 

Rodzic zaprasza dziecko do wykonania instrumentu (prezentuje zgromadzone materiały: 

kubeczek po jogurcie, folia samoprzylepna, bibuła). Omawia z dzieckiem sposób wykonania 

instrumentu. Sam również wykonuje instrument. 



Dziecko otrzymuje kubeczek po jogurcie, okleja je paseczkami z folii samoprzylepnej, 

następnie przez kubeczek przekłada cienką gumkę od spodu , przyklejając ją od spodu 

kawałkiem taśmy klejącej wraz z paseczkami kolorowej bibuły, które będą się poruszać. 

Zaproszenie do gry na instrumencie. Dziecko siedzi na dywanie i gra na swoim kubeczku 

szarpiąc gumką. Wykonuje dowolny taniec kubeczka, poruszając kubeczkiem bibułki wirują. 

Rodzic wspólnie z dzieckiem muzykuje.  

Zabawa ,,Rytmy” – wyklaskiwanie prostych rytmów podanych przez rodzica.  

 

13.05/2020r. 

1. ,,Przyszła do nas wiosna” – zajęcia matematyczne 

Cele: 

- rozwijanie umiejętności liczenia,  

- porównywanie liczebności zbiorów, 

- układanie zagadek o figurach, odwoływanie się do wcześniej zdobytych wiadomości,  

- posługiwanie się pojęciami dotyczącymi położenia przedmiotów w przestrzeni: po prawej, 

po lewej, nad. 

Przebieg zajęć: 
 

1. Wprowadzenie do zabawy matematycznej 

Rodzic mówi: 

Przyszła do nas nowa pora roku - wiosna, ale cały czas zastanawia się czy powinna z nami 

zostać. Słyszałam, że wiosna lubi zabawy matematyczne. Aby przekonać ją by u nas 

została, pokażemy jej kilka takich zabaw. Myślę że, spodobają się wiośnie i zagości u  nas 

na dobre. 

Zabawa ,,Ulubione zabawki” 

Dziecko siedzi na dywanie. Wokół niego znajdują się ulubione zabawki (lalki, misie, 

instrumenty itp.)  Zadaniem dziecka jest nazwanie i policzenie zabawek w określonym 

przez dorosłego czasie (np. klepsydra czy pokonanie drogi z pokoju do pokoju). Dziecko 

liczy posługując się liczebnikami głównymi i porównuje, których zabawek jest więcej, 

których mniej lub tyle samo. 

 

Zabawa ,,Liście i biedronki” 

Należy przygotować wcześniej sylwety biedronek i liści (papierowe) i pokolorować. 

 

 



 
 

W kopercie są papierowe duże liście i biedronki. Dziecko odlicza dla siebie 6 biedronek i 

kładzie przed sobą. Rodzic układa zadania, a dziecko ilustruje je za pomocą liczmanów.  

• Nad łąką fruwały trzy biedronki (układa trzy biedronki). Potem przyfrunęła jeszcze 

jedna (dosuwa jedną biedronkę). Ile biedronek fruwa teraz nad łąką? 

• Nad łąką fruwało sześć biedronek (układa sześć biedronek). Trzy odfrunęły (odsuwa 

trzy biedronki). Ile biedronek pozostało? 

Chętne dziecko układa zadanie (może z pomocą rodzica), które rozwiązuje mama. 

 

Zabawa ruchowa: 
Na dywanie leżą figury geometryczne dużego formatu (przygotować z papieru – duże i 

małe: trójkąt, koło, prostokąt.)  W trakcie  trwania muzyki (włączyć piosenkę) dziecko 

tańczy dowolnie po całym pokoju. Na przerwę w muzyce dorosły  podnosi wybraną figurę, 

dziecko odszukuje ją na dywanie i staje na niej. Zabawę powtarzamy kilka razy.  

 

Zabawa ,,Zagadki” 
Układamy wspólnie zagadki o figurach dla Naszej pani Wiosny.  

Dziękujemy dziecku za wspólną zabawę. 

 

2.Zestaw ćwiczeń gimnastycznych ,,Rytmy” 



- zabawy jak wyżej 

 

14.05/2020r. (czwartek) 

1. ,,To jest taki dom zaklęty…” – słuchanie piosenki: ‘’Piosenka o instrumentach", 

zabawy  

Zabawa na powitanie ,,Naśladujemy grę na instrumentach”. Dziecko porusza się w rytmie 

wstukiwanym przez rodzica (klaskanie, tupanie). Podczas przerwy w grze naśladuje grę na 

wybranym instrumencie. 

Wysłuchanie piosenki ,,Piosenki o instrumentach”. 

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

Propozycje zabaw: 

- dziecko naśladuje grę na wymienionych w piosence instrumentach, 

-dziecko dyryguje z wykorzystaniem gazetowej batuty (zwijanie strony z gazety po przekątnej 

w cienki rulonik, przyklejenie końcowego fragmentu klejem, aby pałeczka się nie rozłożyła), 

- ponownie słuchanie piosenki, dyrygowanie, zwrócenie uwagi na tempo i dynamikę utworu, 

- nauka refrenu piosenki fragmentami ze słuchu, 

- próby śpiewania refrenu piosenki, wspólne z rodzicem. 

 

2. ,,Jest taki instrument ...” – słuchanie wiersza W. Próchniewicza ,,Najlepszy 

instrument” 

Zabawa ,,Muzyczne powitanie”. Dziecko wita mamę, tatę, śpiewając zdanie ,,Dzień dobry 

(imię) na wymyśloną melodię. Dorośli kolejno odpowiadają mu.  

Słuchanie wiersza W. Próchniewicza „Najlepszy instrument”. 

 

Jest taki instrument na świecie, 

dostępny nawet dla dzieci. 

Wygrywa wszystkie melodie 

najładniej, najłagodniej. 

Gdy nutki wpadną do ucha, 

on ucha bardzo się słucha. 

Bo najgrzeczniejszy jest przecież, 

słucha się w zimie i w lecie, 

w upał i gdy deszcz leje, 

on wtedy nawet się śmieje! 

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


Chodzi wraz z tobą wszędzie 

i już tak zawsze będzie. 

Nawet za złota trzos 

nie zniknie − bo to TWÓJ GŁOS. 

Więc gdy jest ci nudno, nie ziewaj. 

Pamiętaj o nim − zaśpiewaj! 

On się natychmiast odezwie 

i zagra czysto i pewnie. 

Opowie ci zaraz radośnie 

na przykład o słonku lub wiośnie. 

Bo lubi i dobrze zna cię, 

twój wierny, dźwięczny przyjaciel. 

 

Rodzic prowadzi rozmowę na temat wiersza. 

– O jakim instrumencie była mowa w wierszu? 

 

 Burza mózgów ,,Jak można grać swoim głosem?” – propozycje dziecka, uzupełnianie odpowiedzi 

przez rodzica. 

 

Dowolny taniec z chustkami przy utworze A. Vivaldiego „Cztery pory roku. Wiosna”. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Z_tk-AhlA1o 

 

15.05/2020r. (piątek) 

1. ,,Na instrumencie gram” – praca plastyczna 

Zabawa w wyklaskiwanie prostych rytmów podanych przez rodzica. 

Dziecko podchodzi do stolika: w rytmie dowolnej melodii (odtwarzanej z płyty CD) kreśli wybrany 

instrument muzyczny: bębenek, tamburyn.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=Z_tk-AhlA1o


 

 

 

 

Propozycja, aby według własnego pomysłu ozdobić (pokolorować kredką, pomalować farbą czy 

wypełnić kontur instrumentu kawałkami papieru kolorowego). W zależności  od wyboru dziecka 

wykonanie pracy plastycznej określoną techniką.  

Zabawa ze śpiewem do piosenki ,,Piosenka  instrumentach”. 



 

2. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych ,,Rytmy” 

- propozycje zabaw j.w. 

 


