
Malowana muzyka- muzyką malowane 

 

 

 

 

 

 

 

Witaj nasz przedszkolaku  

1.Na powitanie zachęcamy Cię do gimnastyki w rytmie nutek 

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

2. Posłuchaj  wiersza: 

Muzyką można, jak pędzla muśnięciem,  

tworzyć portrety, malować pejzaże: 

 pogodne niebo i chmury deszczowe,  

zielone lasy i złociste plaże.  

Muzyką można malować marzenia 

 i świat zwyczajny, co czeka za drzwiami,  

muzyką można powiedzieć tak wiele 

 o innych ludziach i o sobie samym.  

Świat muzyką malowany, 

 melodyjna barw paleta, 

 świat melodią opisany 

 to nasza tęczowa planeta.  

Muzyką można opisać lot trzmiela, 

 radość poranka i smutek rozstania, 

 muzyką można wyrazić najlepiej 

 te nadzwyczajne i zwykłe doznania.  

Muzyką można otworzyć jak kluczem, 

 drzwi do krainy uśmiechu i baśni, 

 muzyką można najpiękniej, najlepiej 

 łagodzić spory, konflikty i waśnie. 

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


 

Drogi rodzicu wyjaśnij dziecku słowa nieznane np. muśnięciem, waśnie itp., zapytaj 

dziecko, którego słowa nie rozumie, może trzeba będzie przeczytać jeszcze raz. 

 

2.Rozmowa na temat wiersza. 

  Co według autora wiersza można było robić muzyką?  

Jaka muzyka twoim zdaniem pasowałaby do malowania przyrody? 

 Jak myślisz jakie kolory pasują do wesołej, skocznej muzyki? 

 Jakie kolory pasują do spokojnej, smutnej melodii? 

 

3.Wykonaj jedno lub dwa zadania, których jeszcze nie wykonałeś do tegotematu,  z 

naszej książeczki  np.str.27/28/29 

 

4 „Skojarzenia z muzyczne”  

Rodzic włącza fragmenty utworów. Prosi dziecko, aby próbowało odpowiedzieć, do 

jakich wydarzeń, uroczystości najlepiej pasują te utwory. 

  Przywitajmy się wesoło, https://www.youtube.com/watch?v=j0FlUKgrXQ0 

  Nazywają mnie poleczka https://www.youtube.com/watch?v=nGeHDkFgbjY 

  Walc kwiatów https://www.youtube.com/watch?v=eikD0FLBCsc 

  Krakowiaczek-przedszkolaczek https://www.youtube.com/watch?v=gjpv060BnlU 

  Mazurek Dąbrowskiego https://www.youtube.com/watch?v=AJsWz9Slp 

 Oda do radość-hymn UE https://www.youtube.com/watch?v=BiW4YNUmI5M 

 

5.Teraz przyszykuj farby czy mazaki i kartkę, najlepiej duuużą. Rodzic podobnie. W czasie 

muzyki rysujcie, esy, floresy, pętelki, kropki, kreski, tak jak wam dyktuje muzyka, wasze 

serduszko i rączka. Następnie zamieńcie się mazakami oraz kartkami  i powtórzcie to  

kilka razy, używając za każdym razem innego koloru (możecie się wymieniać kredkami) i   

fragmentu innego  utworu. 

Przykładowa muzyka do tej zabawy: 

https://www.youtube.com/watch?v=VF6DYBfWpIk 

https://www.youtube.com/watch?v=Xu2WgiOi56I&t=81s 

https://www.youtube.com/watch?v=Sneud1Aw99A 

https://www.youtube.com/watch?v=fdBpgvqRDsQ&list=RDfsAH9uMwcac&index=2 

https://www.youtube.com/watch?v=_13uTOdqN-E 

https://www.youtube.com/watch?v=drJqF9sa-94 

 

Brawo Wy! Właśnie wspólnie  stworzyliście, z pewnością piękne, abstrakcyjne obrazy, 

malowane muzyką.  
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6.Wyklaskiwanka, wytupywanka – rodzic wyklaskuje określony  rytm, a zadaniem  

dziecka jest powtórzenie go przez klaskanie czy wytupanie. Zabawę powtarzamy  kilka 

razy, z różnymi rytmami. 

   

7. Jeśli macie chęć możecie  razem  pośpiewać albo potańczyć,  albo jedno drugie – 

bawcie się wesoło 

 

 


