
 

 

 

 

 Zapraszam Was na rytmikę 
https://www.youtube.com/watch?v=Zg7pCZOtMXo – RYTMIKA- Lekcja1 : „Rytmiczna rozgrzewka 

W PODSKOKACH” 

 

 

 Zagadki  
 
Błyszczy pięknie cała, 

gustuje w hejnałach. 

Na koncertach gra: 

tra ta ta ta ta. 

               (TRĄBKA) 

 

Ma trzy nogi - nie do biegania. 

Ma klawisze - nie do pisania. 

Ma pedał - nie do gazu. 

Gdy zagra, poznasz go od razu. 

                           (FORTEPIAN) 

 

Zrobione są z drewna. 

Cztery struny mają. 

Gdy pociągniesz smyczkiem, 

to pięknie zagrają. 

                        (SKRZYPCE) 

 

 Poznajemy brzmienie instrumentów 
Słuchanie dźwięków - https://www.youtube.com/watch?v=MadTiSUv4Jo 

 

 Rozwiazywanie zagadek słuchowych 
Można wykorzystać wcześniejszy filmik i wybrać kilka podstawowych instrumentów lub skorzystać z 

filmiku - https://www.youtube.com/watch?v=6y0LGu724lY 

 

 

 

 

 Zabawy ćwiczące pamięć słuchową (do wyboru) 

 

Gra „Memory słuchowe” 

 

Gra memory/pamięć to bardzo znana i lubiana przez dzieci 

zabawa. Proponuję memory słuchowe zrobione z 

pojemniczków po zabawkach z „Kinder niespodzianek”. 

Do pojemników możemy włożyć np.: spinacze biurowe, kostki 

do gry, ryż, guziki, ziarenka kawy, surowy makaron… Do 

zabawy musimy przygotowanych kilka par jednakowo 

brzmiących pojemników.  

 

Pierwsza wersja zabawy: dziecko próbuje znaleźć po dwa tak samo brzmiące jajeczka. 
Druga wersja zabawy: dzielimy jajeczka na dwa zestawy: jeden dla dorosłego, drugi dla 

dziecka. Wybieramy jajko i prezentujemy dziecku dźwięk. Zadaniem dziecka jest odnaleźć taki 

sam dźwięk wśród swoich jajeczek.  Aby sprawdzić czy dziecko odnalazło pasującą parę trzeba 

otworzyć jajeczka. Nie odkładamy wykorzystanych jajek z zestawu dziecka. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Zg7pCZOtMXo
https://www.youtube.com/watch?v=MadTiSUv4Jo
https://www.youtube.com/watch?v=6y0LGu724lY


Zabawa „Zgadnij co to za dźwięk?”  

Dziecko siada tak, by nie widzieć rodzica. Jego zadaniem jest odgadnąć jaki słyszy dźwięk. 

Może to być: zamykana książka, czy szelest kartek papieru, brzęk szkła, czy włączanie 

i wyłączanie długopisu, szelest woreczka foliowego. Wszystkie te dźwięki muszą być 

odpowiednio głośne, oraz wystarczająco charakterystyczne, tak aby można je było rozpoznać. 

Wcześniej możemy zapoznać dziecko z przedmiotami, których użyjemy w zabawie                     

i wydawanymi przez nie dźwiękami.  
 

 

 

 

 

 

DLA CHĘTNYCH 
 

https://www.youtube.com/watch?v=jMTrWCC24mg – filmik zawiera podział instrumentów 

(perkusyjne, dęte, strunowe) dowiecie się również co to jest filharmonia. 
 

ZAGADKI SŁUCHOWE: 

https://bajki-zasypianki.pl/zabawa-glosy-zwierzat/ - odgłosy zwierząt, 

https://bajki-zasypianki.pl/zabawa-dla-dzieci/  - różne odgłosy. 
 

DO POSŁUCHANIA: 

https://www.youtube.com/watch?v=PqqU7mO6gPI&list=PLNm0isoSFUxHIf0P5jbi4RQhgr7eqAklr 

- filmik rozpoczyna playlistę „CO TAK PIĘKNIE GRA?” zawierającą 36 instrumentów muzycznych.  
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