
KRĄG TEMATYCZNY: Z kulturą za pan brat 
                                     Scenariusz zajęć 

                                         Środa 15.04.2021 

                                Temat dnia: Na koncercie. 
Witam wszystkie Motylki w czwartek zapraszam na zajęcia życzę przyjemnej                    
zabawy i nauki. 

1. Ćwicz z Lulisią i Lulitulisiami - trening fitness dla dzieci część 2 

https://youtu.be/Tc82wV1jV-4 

 

2. „Na koncercie” – zabawa improwizacyjna, rozmowa. 

Dzieci słuchają fragmentów nagrań 2 rodzajów dźwięków – nagrania orkiestry kameralnej i 
zespołu rockowego – tańczą przy nich dowolnie. Po wysłuchaniu opowiadają, czym różniły 
się te dwie melodie, jaki miały charakter – do czego zapraszały? 

https://youtu.be/dk0in9NPPPE 

 

 

 

https://youtu.be/Tc82wV1jV-4
https://youtu.be/dk0in9NPPPE
https://www.youtube.com/embed/Tc82wV1jV-4?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/dk0in9NPPPE?feature=oembed


https://youtu.be/QFlyW9uUwhU 

 

3. „Na koncercie” – rozmowa z dziećmi. 

R. pokazuje zdjęcia przedstawiające zachowanie widzów na koncercie w filharmonii, na 
koncercie rockowym . 

Ukierunkowuje obserwację pytaniami: W jakich miejscach mogą odbywać się koncerty? Jak 
zachowują się ludzie na każdym z koncertów? W jaki sposób okażemy artystom, że 
szanujemy ich muzykę? W jaki sposób widzowie mogą pokazać, że koncert im się bardzo 
podobał? 

 

 

 

https://youtu.be/QFlyW9uUwhU
https://www.youtube.com/embed/QFlyW9uUwhU?feature=oembed


4. „Koncert i koncert” – zabawa ruchowa. 

Dzieci podczas utworów granych przez zespół rockowy dynamicznie ruszają się w dowolny 
sposób; gdy usłyszą orkiestrę symfoniczną, siadają spokojnie i poruszają delikatnie głowami. 

5. Praca z KP.4.7 – wskazywanie na rysunku takich samych elementów, ćwiczenia                     
w czytaniu. 

 

6. Praca z CziP 62 – odszukiwanie liter f i F w tekście, łączenie takich samych sylab, 
czytanie tekstu. 

 

7. „Jestem muzykantem” – zabawa naśladowcza - załącznik. Śpiew odbywa się w formie 
dialogu i naśladowania ruchów.  

  „Jestem muzykantem” 
    sł. i muz. tradycyjne 
 

Jestem muzykantem – konszabelantem, (solista pokazuje na siebie) 
my muzykanci – konszabelanci. (Rodzic pokazuje na siebie) 
Ja umiem grać, my umiemy grać. (najpierw solista, potem Rodzic pokazuje na siebie) 
– A na czym? – Na pianinie. (wszyscy klaszczą) 
A pianino, -ino, -ino, a pianino, -ino, -ino, (poruszają palcami, naśladując grę na pianinie) 
A pianino, -ino, -ino, a pianino, bęc! (jw., a na bęc! uderzają dłońmi w kolana) 



Jestem muzykantem – konszabelantem, 
my muzykanci – konszabelanci. 
Ja umiem grać, my umiemy grać. 
– A na czym? – Na bębenku. 
A bębenek, -enek, -enek, a bębenek -enek, -enek, (miarowo klaszczą) 
a bębenek, -enek, -enek, a bębenek, bęc! (jw., a na bęc! uderzają dłońmi w kolana) 
Jestem muzykantem – konszabelantem, 
my muzykanci – konszabelanci. 
Ja umiem grać, my umiemy grać. 
– A na czym? – Na puzonie. 
Na puzonie, -onie, -onie,                                (jedna dłoń zwinięta w trąbkę przy ustach, 
druga 
na puzonie, -onie, -onie,                                 przesuwa się do przodu i do tyłu, naśladując   
grę. 
na puzonie, -onie, -onie, na puzonie, bęc!, a na bęc! (uderzenie dłońmi w kolana) 

https://youtu.be/ZUDmXmyBTMk 

 

 

                        Życzę miłej i owocnej pracy! 

                                  Ciocia Monika 
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