
CELE: 
Zapoznanie się z pojęciem orkiestra, rozbudzanie 
zainteresowań muzycznych przez obcowanie  
z dźwiękiem i rytmem, kształtowanie poczucia 
rytmu i umiejętności interpretacji muzyki, rozwijanie 
wyobraźni, mowy i myślenia, gra na wykonanych ręcznie 
instrumentach , wyrabianie umiejętności ruchowego 
reagowania na dźwięki oraz na wskazania dyrygenta.

POTRZEBNE MATERIAŁY:
yy rolki po papierze, 
yy kapsle, 
yy zakrętki od słoików, 
yy tekturki, 
yy gumki recepturki, 
yy opakowania po jajku niespodziance, 
yy łyżeczki plastikowe, 
yy opakowania po pudełkach od chusteczek, 
yy pudełko-tuba po cukrze pudrze, 
yy sprężynka, 
yy ryż, kasza, 
yy kolorowe tasiemki samoprzylepne, 

yy kolorowy papier, 
yy tektura, 
yy drewniana łyżka, 
yy sznurek, 
yy koraliki, 
yy farby,
yy flamastry.

PRZEBIEG ZAJĘĆ:
1.  Rozmowa na temat tego, co to jest orkiestra, z czego/

kogo się składa, jakie funkcje pełnią jej członkowie.

2.  Rozmowa na temat wyglądu instrumentów 
muzycznych, ich rodzajów, wydobywania się z nich 
dźwięku. Propozycja samodzielnego wykonania 
instrumentów muzycznych i zagrania na nich.

3. Samodzielne wykonanie instrumentów: 
yy Burzogrzmot: Pomalować w dowolne wzory tubę  

po cukrze pudrze. Przykleić do denka (w środku tuby) 
sprężynę.
yy Kastaniety: Pasek z tektury ozdobić farbami lub 

flamastrami. Zgiąć na pół i do każdej krawędzi przykleić 
kapsel. 

yy Instrument szarpany: Dowolnie ozdobić pudełko  
po chusteczkach. Naciąć krótsze krawędzie i nałożyć 
na nie gumki recepturki. Grać, szarpiąc za gumkę.

yy Łyżkowe damaru: Drewnianą łyżkę pomalować 
farbami, następnie przykleić  z obu stron sznureczek,  
z ponawlekanymi na niego koralikami. 
yy Grzechotki: Ozdobić puszki i nasypać do nich: kaszę, 

ryż lub sól; 
yy Fletnia: Rurki do napojów ułożyć obok siebie i skleić 

kolorową taśmą. Z jednej strony obciąć je kaskadowo.
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Roczne przygotowanie przedszkolne

SCENARIUSZ LEKCJI  
„INSTRUMENTY MUZYCZNE”

NAWIĄZANIE DO PODSTAWY PROGRAMOWEJ Z 14.02.2017: 

I.  Obszar fizyczny
7)  wykonuje czynności, takie jak: […] trzymanie przedmiotów 

jedną ręką i oburącz, małych przedmiotów z wykorzystaniem 
odpowiednio ukształtowanych chwytów dłoni, używa chwytu 
pisarskiego podczas rysowania, kreślenia i pierwszych prób pisania;

8)  wykonuje podstawowe ćwiczenia kształtujące nawyk utrzymania 
prawidłowej postawy ciała;

9  wykazuje sprawność ciała i koordynację w stopniu pozwalającym 
na rozpoczęcie systematycznej nauki czynności złożonych, takich 
jak czytanie i pisanie.

II.  Obszar emocjonalny
1)  rozpoznaje i nazywa podstawowe emocje, próbuje radzić sobie  

z ich przeżywaniem;
2) szanuje emocje swoje i innych osób;
4)  przedstawia swoje emocje i uczucia, używając charakterystycznych 

dla dziecka form wyrazu;

III.  Obszar społeczny
5)  ocenia swoje zachowanie w kontekście podjętych czynności  

i zadań oraz przyjętych norm grupowych; przyjmuje, respektuje  
i tworzy zasady zabawy w grupie, współdziała z dziećmi  
w zabawie, pracach użytecznych, podczas odpoczynku;

8)  obdarza uwagą inne dzieci i osoby dorosłe;
9)  komunikuje się z dziećmi i osobami dorosłymi, wykorzystując 

komunikaty werbalne i pozawerbalne; wyraża swoje oczekiwania 
społeczne wobec innego dziecka, grupy.

IV.  Obszar poznawczy
1)  wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się 

w bliskim otoczeniu za pomocą komunikatów pozawerbalnych: 
[…]impresji plastycznych, technicznych, […], konstrukcji i modeli  
z tworzyw i materiału naturalnego;

2)  wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się 
w bliskim otoczeniu za pomocą języka mówionego, posługuje się 
językiem polskim w mowie zrozumiałej dla dzieci i osób dorosłych, 
mówi płynnie, wyraźnie, rytmicznie […];

8)  wykonuje własne eksperymenty graficzne farbą, kredką, ołówkiem, 
mazakiem itp., tworzy proste i złożone znaki, nadając im znaczenie, 
odkrywa w nich fragmenty wybranych liter, cyfr, […], samodzielnie 
planuje ruch […], określa kierunki i miejsca na kartce papieru;

11)  wyraża ekspresję twórczą podczas czynności konstrukcyjnych 
i zabawy, zagospodarowuje przestrzeń, nadając znaczenie 
umieszczonym w niej przedmiotom, określa ich położenie, liczbę, 
kształt, wielkość […];

14)  określa kierunki i ustala położenie przedmiotów w stosunku 
do własnej osoby, a także w stosunku do innych przedmiotów, 
rozróżnia stronę lewą i prawą;

PRACE PLASTYCZNE
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1., 2. Hello song 1...0:21, 0:20
3., 4. Bye-bye song 1 ...0:24, 0:25

5. Body parts ...0:29
6. Hello, Eddie ...0:14

7., 8. Colours ...1:37, 1:37
9. It’s raining, it’s windy ...1:04
10. Story 1 ...0:50
11., 12. Happy birthday song ...0:40, 0:41
13. I like apples ...0:25
14., 15. Yummy twist song ...0:34, 0:36
16., 17. Jingle bells ...1:14, 1:15
18. Odgłosy: dzwonki, koń, sanie ...1:06
19. Story 2 ...1:01
20., 21. We wish you  
a Merry Christmas ...1:20, 1:20
22. Family ...0:17
23. Grandparents’ day ...0:29
24. It’s snowing, it’s cold ...1:04
25., 26.Winter is fun ...1:16, 1:16
27. Story 3 ...0:40
28., 29. Fluffy bunny ...0:41, 0:41
30. Egg hunt ...0:20

31. Easter bunny ...0:21
32., 33. It’s spring ...0:28, 0:28

34. Numbers ...0:27

35. Odgłosy:  
autobus, samochód,  

rower, łódka, samolot ...1:21
36. Story 4 ...0:36

37., 38. The wheels on the bus ...1:10, 1:11
39. Traffic lights ...0:14

40. Summer ...0:17
41., 42. Holidays ...0:40, 0:40

43. Story 5 ...0:43

Dodatkowe:
44., 45. Hello song 2 ...0:26, 0:26

46., 47. Bye-bye song 2 ...0:26, 0:27
48., 49. Rain, rain go away ...1:23, 1:23

50., 51. Row your boat ...0:48, 0:51
52., 53. Head, shoulders, knees  

and toes ...1:13, 1:13
54., 55. If you’re happy ...1:46, 1:46

56.– 65. Słówka (wrzesień–czerwiec) ...0:55, 0:54,  
0:48, 0:47, 0:43, 0:52, 0:38, 0:39, 0:35, 0:36

66. Słówka i zwroty pomocnicze ...0:51
67. Słowniczek ...1:20

czas łączny 54:38
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CD-AUDIO

Angielski dla Starszaków to publikacja opracowana  
z myślą o dzieciach 5 i 6- letnich, który poprzez kreatywną zabawę 
wspiera najmłodszych w nauce języka angielskiego. 

Zestaw zawiera:
  Książka dla dziecka – bogato ilustrowana książka, której bohaterem  

jest miś Eddie, doskonale przygotowuje dzieci do nauki języka angielskiego. 

  Płyta CD – nagrania pomagają zrozumieć i utrwalić słownictwo.

  Przewodnik Metodyczny – gotowy materiał wspierający nauczycieli w codziennej 
pracy. Jest zbiorem praktycznych informacji i wskazówek. Znajdą w nim Państwo:
• ciekawe scenariusze zajęć
• teksty piosenek, wierszy i wyliczanek 
• propozycje zabaw ruchowych
•  10 listów do rodziców, gwarantuje  

wzorową współpracę z rodzicami.
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Publikacja  

nominowana do nagrody  

Europejskich Wydawców 

Edukacyjnych BELMA 2016  

w kategorii „Educational Field: 

Foreign Language English”  

na największych  

targach książki  

we Frankfurcie!


