
PROPOZYCJA ZAJĘĆ DLA 3-LATKÓW 
TEMAT TYGODNIOWY: „W KRAINIE MUZYKI” 

 
 
PONIEDZIAŁEK (11.05.2020)  
Temat dnia: „Wesołe piosenki” 
 
Zadanie 1  
Wysłuchaj wiersza i odpowiedz na pytania: O jakich dźwiękach była mowa w wierszyku? Co 
powstaje z zaśpiewania tych dźwięków w odpowiedniej kolejności? Co czujesz, gdy możesz się 
bawić? Jak można wyrazić swoją 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, so, la. 
Jeśli radość cię rozpiera, 
śpiewaj głośno tak jak ja. 

Niech radosne płyną dźwięki. 
W szybkim rytmie: si i do. 

Gdy odnajdziesz z gamy dźwięki? 
W tym wierszyku wszystkie są. 

 
Zadanie 2  
Posłuchaj melodii „Gamy”,  a następnie spróbuj zaśpiewać ją samodzielnie. 
https://www.youtube.com/watch?v=IknItCPeaBk 
 
Zadanie 3.  
Popatrz na minki dzieci i wskaż, które dziecko jest radosne, a które smutne. Jak myślisz, co 
mogło być powodem ich radości i smutku?  

 



WTOREK (12.05.2020)  
Temat dnia: „Instrumenty” 
 
Zadanie 1  
Obejrzyj film ukryty w poniższym linku i poznaj instrumenty w szkole muzycznej.  
https://www.youtube.com/watch?v=f43qSH2Nq9w 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zadanie 2 
KP2.27 – powiedz, jakie instrumenty są na karcie oraz nalepkach i przyklej je  
w odpowiednich miejscach. Następnie obrysowuj każdy instrument. Zadanie ma na celu 
utrwalenie wiedzy dotyczącej instrumentów, doskonalenie małej motoryki. 
  
Zadanie 3 
Praca plastyczna „Mój instrument” - wykonaj swój instrument.  
Wykorzystaj butelkę lub puszkę po napoju. Nasyp tam kaszy, ryżu lub grochu. Ozdób ją 
kolorowym papierem, wycinanką wedle własnego pomysłu. Pochwal się swoim 
instrumentem. 

 Przykłady pracy poniżej ↆ  
 
 
 
 
 
 
 



ŚRODA (13.05.2020)  
Temat dnia: „Muzyka wokół nas” 
 
Zadanie 1  
Posłuchaj opowiadania czytanego przez mamę lub tatę. 
 

Leśne dźwięki 
Tomasz Kruczek 

Dzisiaj przed przedszkolem czekał na nas wielki biały autobus. Wszyscy byliśmy bardzo podekscytowani, bo 
mieliśmy pojechać na wycieczkę do lasu! Do prawdziwej leśniczówki! Było bardzo ciepło i słonecznie, a każde 
dziecko miało ze sobą plecak z jedzeniem i piciem. Trochę to trwało, zanim wszyscy weszliśmy do autobusu, bo 
ciągle komuś chciało się pójść do łazienki i pani śmiała się z panem kierowcą, że chyba do wieczora nie 
ruszymy. Ale wreszcie autobus ruszył, a my wszyscy zaczęliśmy machać na pożegnanie rodzicom! A rodzice też 
machali do nas. I nagle zrobiło mi się trochę smutno od tych wszystkich pożegnań. 
– Przecież jedziemy tylko na kilka godzin – szepnął na pocieszenie schowany w kieszeni mojego plecaka 
szmaciany lis – zobaczysz, w lesie jest bardzo ładnie. To będzie wspaniała przygoda! Tego lisa uszyła mi ciocia. 
Jest zrobiony z rudego i białego materiału, a oczy ma z guzików. Bardzo go lubię. Specjalnie wziąłem go ze 
sobą do lasu. Przecież lisy mieszkają w lesie, więc kiedy pani wczoraj powiedziała, że możemy wziąć ze sobą 
tylko jedną małą zabawkę, od razu o nim pomyślałem. Kiedy dojechaliśmy na miejsce, okazało się, że pan 
leśniczy mieszka w ślicznym drewnianym domu tuż przy lesie. Najpierw pan leśniczy oprowadził nas po swoim 
domu, po leśniczówce. Było tam mnóstwo zdjęć i szklane półki z różnymi rodzajami szyszek, i wielkie rogi, 
które, jak się dowiedzieliśmy, zgubił jeleń, bo jelenie gubią swoje rogi. Było też sporo gablot z owadami, 
wielkimi żukami i pająkami, a Małgosia się rozpłakała i powiedziała, że się boi pająków i szybko wyszliśmy na 
zewnątrz. A tam spotkała nas wielka niespodzianka, bo koło domu była zagroda, w której mieszkały 
leśne zwierzęta. Były tam sarny, lisy, wiewiórki, a nawet sowa i kruki. 
– Te wszystkie zwierzęta znalazłem ranne w lesie i teraz mieszkają w moim przydomowym szpitalu. Jak 
wyzdrowieją, wrócą do lasu – powiedział leśniczy, a my nie mogliśmy się napatrzeć na te zwierzęta.  
– Hej! Hej! Tu jestem – wołał szmaciany lis do swoich prawdziwych lisich kolegów, a oni patrzyli 
na niego bardzo zaciekawieni. 
– A teraz pójdziemy do lasu. Pamiętajcie o jednym – powiedział leśniczy – w lesie nie należy krzyczeć. 
– Dlaczego? – spytał Wojtek. 
– Bo w lesie mieszka mnóstwo różnych stworzeń – powiedział pan leśniczy – i nie wolno ich niepokoić, a poza 
tym, jeśli będziecie krzyczeć, to nie usłyszycie, co las ma wam do powiedzenia. 
– To las mówi? – spytała Zosia. Ale pan leśniczy nie odpowiedział, tylko uśmiechnął się do nas tajemniczo i 
przyłożył palec do ust na znak, że mamy być cicho. Poszliśmy więc za panem leśniczym do lasu. Szliśmy wąską 
ścieżką pełną szyszek i igliwia. Wszędzie było pełno bardzo wysokich drzew i bardzo zielonych maleńkich 
krzaczków. Po chwili okazało się, że nie udaje nam się być całkiem cicho. Wszyscy zaczęliśmy rozmawiać.  
– Co to za małe krzaczki? – spytała Tola. 
– To krzaki jagód – powiedział leśniczy – za kilka miesięcy będzie tu całe mnóstwo pysznych jagód. A jeszcze 
później pojawią się grzyby. 
– Lubię jagody – powiedział Maciej – a najbardziej zupę jagodową. Ojej, nagle zachciało mi się zupy 
jagodowej! 
– Na to trzeba jeszcze poczekać – zaśmiała się pani woźna, która także pojechała z nami na wycieczkę. 
– A teraz może posłuchamy, co ma nam las do powiedzenia – szepnął leśniczy i zaprowadził nas na małą 
polankę, gdzie stały ławki zrobione z drewna. 
– Proszę! Musicie być zupełnie, ale to zupełnie cicho – szepnął – jak Indianie na podchodach. Wiecie co? Wcale 
nie jest łatwo siedzieć cicho! Zawsze się chce coś powiedzieć, o coś spytać. Zwykle jak się siedzi cicho, to 
szybko zaczyna się strasznie nudzić, bo nic się nie dzieje. Ale tu w lesie było zupełnie inaczej. Działo się bardzo 
dużo. Kiedy tylko przestaliśmy rozmawiać, usłyszeliśmy, że tak naprawdę w lesie jest bardzo głośno. 
– Pi, pi! Pi, pi! Tril! Tril! Ti, tu! Ti, tu! – śpiewały ptaki w koronach drzew. 
– Jeść! Jeść! Daj! Daj! Mama! Mama! Mama! – krzyczały z całych sił, po ptasiemu, pisklęta w gniazdach. 
– Już lecę! Już lecę! Już lecę! – odpowiadali ptasi rodzice. Zanosili jedzenie do gniazd, karmili pisklęta  
i odlatywali. 
– Jeść! Jeść! – znowu zaczynały wołać ciągle głodne ptasie dzieci. A owady? Te też nie były cicho! 
– Bzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzuuu – zabuczał olbrzymi żuk, przysiadł na pobliskim pniu i natychmiast 
poleciał dalej. – Bzzzzzu! Grał jak na trąbce! Bzyczały też komary i pszczoły. 
– Puk! Stuk! Puk! – uderzył w drzewo dzięcioł. – Stuk! Stuk! Stuk! 
– Cisza! Cisza! – wrzasnęła sójka. – Bądźcie cicho! 



– Tak! Cisza! Cisza! – zawtórowała jej druga. I tak zaczęły się nawzajem uciszać, że aż uszy od tego bolały. 
Nagle delikatnie zaszumiały i zadrżały listki na pobliskich krzewach. 
– Co to? – spytałem cicho pana leśniczego, bo nagle z oddali zaczął dochodzić do nas jakiś głośny szum. Szum 
przybliżał się powoli i stawał się coraz głośniejszy i głośniejszy. Aż trochę straszny. 
– To wiatr śpiewa w koronach drzew – powiedział leśniczy – to podmuch wiatru, popatrzcie w górę.  
I rzeczywiście, drzewa pochyliły się dostojnie, kiedy wiatr zaszumiał w ich koronach.  
– Pac! Pac! Pac! – uderzyły o ziemię spadające szyszki. 
– Czas wracać! – powiedział pan leśniczy. – Ten wiatr pewnie zwiastuje pierwszą letnią burzę. Trzeba zdążyć do 
autobusu przed deszczem. Kiedy doszliśmy do leśniczówki, na ziemię zaczęły spadać pierwsze duże krople 
deszczu. Las przycichł, a w oddali usłyszeliśmy pomruk grzmotu! 
– Wsiadajcie szybko do autobusu – powiedziała pani – nie ma co moknąć.  
Pomachaliśmy na pożegnanie leśniczemu i ruszyliśmy z powrotem. 
– I co, dzieci – powiedziała pani – w lesie jednak dużo można usłyszeć? Podobało się wam? 
– Bardzo – odpowiedzieliśmy – ale tak trochę ciszej niż zwykle. Wszyscy byliśmy bardzo senni. 
– A widzi pani – powiedziała pani woźna – mówiłam, że po takiej wycieczce nasze dzieci zasną w powrotnej 
drodze.  
Miała rację, prawie wszyscy zasnęliśmy zmęczeni po tej wyprawie. Nawet pomruki burzy nie mogły nas 
obudzić. Tylko pluszowy lis spoglądał przez okno i marzył, że mieszka w wielkim lesie wraz z innymi 
prawdziwymi lisami. Gdy szum lasu chcesz usłyszeć i śpiew ptaków z gardeł wielu, trzeba najpierw dbać o 
ciszę, więc nic nie mów, przyjacielu. 
 
Następnie odpowiedz na pytania: Na jaką wycieczkę wybrały się dzieci? Kto ugościł dzieci w 
swoim domu? Na czym polega praca leśnika? Jakie zwierzęta mieszkały w przyleśnym 
szpitalu? Czyje odgłosy można usłyszeć w lesie? Jak myślicie, co chcą powiedzieć do siebie 
zwierzęta? Umiecie je naśladować? Co w lesie można usłyszeć oprócz zwierząt? 
 
Zadanie 2 
„Jakie dźwięki słychać w deszczowej krainie? – zapraszamy do deszczowej krainy, gdzie 
czekają na Ciebie zagadki słuchowe.  
 
Podczas wykonywania tego zadania możesz eksperymentować z dźwiękiem. Potrzebujesz: 
szklaną lub plastikową butelkę, plastikową rurkę, kilka woreczków lub torebek foliowych, 
kilka papierowych kartek. 
 
 Dziecko porusza się do dowolnie wybranej muzyki. Na hasło:  
- Wiatr – dziecko naśladuje odgłosy wiatru dmuchając w butelkę i plastikowe rurki (Rodzic 
może sugerować siłę wiatru, np.: słabo – wieje zefirek, mocno – wichura); 
- Burza – dziecko naśladuje burzę ruchem ciała i dłoni (np.: błyskawica – klaśnięcie, grzmot – 
tupnięcie); 
- Liście – dziecko pociera o siebie różne woreczki foliowe; 
- Deszcz – dziecko bierze gazetę do jednej ręki, palcami drugiej dłoni wystukuje deszcz 
(Rodzic może sugerować siłę deszczu: cicho – pada kapuśniaczek, głośno - ulewa); 
 
Zadanie 3  
Praca z KP2.28 – Dzieci chwytem pęsetowym łapią kuleczki, moczą w kleju i naklejają na 
gałęzie drzew. 
 
 
 
 
 
 
 



CZWARTEK (14.05.2020)  
Temat dnia: „Mała orkiestra” 
 
Zadanie 1 .  
Posłuchaj wiersza pt.: „Orkiestra” A. Frączek. Rozpoznaj i podaj nazwy instrumentów 
występujących w wierszu. 
 
 

,,Orkiestra” 
Agnieszka Frączek 

 
Bum bum bum! 

Tra, ta, ta, 
w naszym domu 
wciąż ktoś gra. 

Antek dudni na puzonie, 
naśladując wściekłe słonie, 
Franek w trąbę dziko dmie, 

musisz słuchać, chcesz czy nie. 
Stryj Ignacy na pianinie 

brzdąka gamę co godzinę. 
Rock and rolla na cymbałkach 

wystukuje ciocia Alka. 
Ja koncerty daję w przerwach, 

po mistrzowsku gram na nerwach. 
 
Rodzic pyta: Kim jest muzyczna rodzina? Na jakich instrumentach grają jej członkowie? Co 
znaczy ,,grać komuś na nerwach”? 
  
 
Zadanie 2. 
Dyrygent- poznanie pracy dyrygenta. 
 

 
 



Dyrygent – osoba kierująca zespołami muzycznymi, takimi jak np. orkiestry symfoniczne, 
smyczkowe, dęte. Jego zadaniem jest przygotowanie zespołu do koncertu. 
 
Zadanie 3.  
Zabawa ,,Przez tropiki” – Rodzic rozsypuje na dywanie guziki różnego koloru i wielkości.  
 
Przez tropiki  
Przez tropiki, przez pustynię (dziecko chodzi po dywanie w koło)  
toczył zając wielką dynię.  
Toczył, toczył dynię w dół. (dziecko naśladuje ruch toczenia dyni)  
Pękła dynia mu na pół.  
Pestki się z niej wysypały, 
więc je zbierał przez dzień cały.  
Raz, dwa, trzy! Raz, dwa, trzy! (dziecko rytmicznie wyklaskuje)  
Ile pestek zbierzesz ty?  
 
Dziecko zbiera do kubeczka kolorowe guziki, porównuje zebraną liczbę, przelicza,  może 
użyć słów: więcej, mniej, dużo, mało.  
Dziecko wysypuje guziki i zabawa zaczyna się od nowa. 
 
 
PIĄTEK (15.05.2020)  
Temat dnia: „Instrumenty wokół nas” 
 
Zadanie 1 
Zagadki słuchowe – posłuchaj dźwięków i powiedz co słyszysz. 
https://www.youtube.com/watch?v=eVPhhfQ9Xuc 
 
Zadanie 2 
Zabawa taneczna – zaproś wybranego przez siebie członka rodziny do zabawy. Na początek 
posłuchaj piosenki, aby się z nią zapoznać. Następnie spróbuj zatańczyć do rytmu muzyki, 
naśladując ruchy zajączka  
https://www.youtube.com/watch?v=izQ5IAmTaFA 
 
Zadanie 3 
Praca plastyczna – instrument muzyczny. Poproś rodzica o pomoc w wykonaniu instrumentu. 
Czeka was wspólna zabawa!  

 
Gitara 

 
1. Brzegi opakowania po chusteczkach higienicznych zabezpiecz taśmą klejącą.  
Z kolorowego papieru samoklejącego wytnij dowolne kształty i oklej pudło rezonansowe 
gitary. 



 
 2. Załóż gumki recepturki, tak by były dość mocno naprężone. 

 

3. Z grubego kartonu wytnij gryf do gitary. Markerem narysuj struny wraz z ich mocowaniem 
oraz progi. 
 
4. Przy pomocy taśmy klejącej zamocuj gryf gitary. Warto jednym fragmentem taśmy 
samoprzylepnej przykleić wszystkie gumki recepturki – nie będą się wtedy tak łatwo 
przemieszczały, a podczas przypadkowego pęknięcia gumka nie wystrzeli. 
 

 
 
Gitara jest gotowa. Teraz możesz poszaleć w rytmie ulubionej muzyki!  

 

 
 
 



PRZYPOMINAMY ADRESY MAILOWE DO GRUP 3-LATKÓW: 
Kontakt z: 
Grupą I „Biedronki”: biedronkigrupa1@wp.pl 
Grupą II „Żabki”: zabki-grupa2@wp.pl 
Grupą III „Motylki”: motylkiprzedszkole@vp.pl 
 


