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Wielkanocne muzykowanie 



„Chora nóżka” – Poruszaj się po pokoju w dowolnym rytmie wyklaskiwanym przez 
rodzica. Gdy rodzic powie: „chora nóżka”, poruszaj się podskokami na jednej nodze. 
 
„Sadzimy kwiaty” –maszeruj swobodnie po pokoju. Gdy rodzic powie: „sadzimy kwiaty”, 
wykonuj skłony naśladując sadzenie kwiatów.  
 
„Duże kałuże” – na dywanie rozłożone są kartki papieru. Przeskakuj przez kartki 
naśladując skoki przez kałuże 

1. Gimnastyka poranna 



2. Zaśpiewaj z rodzicem swoją ulubioną piosenkę. 
 
3. „Wizyta w szkole muzycznej – poznajemy instrumenty” 
Zapoznaj się z wyglądem i dźwiękiem różnych instrumentów muzycznych na obejrzyj film 
edukacyjny: https://www.youtube.com/watch?v=f43qSH2Nq9w  
 
4. Wspólne z rodzicem wykonaj prosty instrument perkusyjny  z plastikowej butelki 
 
Przygotuj niedużą plastikową butelkę (może byd też taka po jogurcie). Nasyp do połowy 
butelki ryżu lub kaszy. Zakręd mocno nakrętkę. Teraz jeszcze możesz ozdobid butelkę 
kawałkami papieru kolorowego (najlepiej samoprzylepnego). I piękny instrument gotowy.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zaśpiewaj znowu swoją ulubioną piosenkę rytmicznie potrząsając wykonanym przez siebie 
instrumentem.  

https://www.youtube.com/watch?v=f43qSH2Nq9w
https://www.youtube.com/watch?v=f43qSH2Nq9w


5. „Jajko duże i małe” – dwiczenie ruchowo – graficzne. 
Posłuchaj spokojnej muzyki. W czasie słuchania kreśl w powietrzu kształt dużego i małego 
jajka.  
Link do muzyki https://www.youtube.com/watch?v=H0kCVZV6qRM 
6.  „Wielkanocna baba” – posłuchaj wiersza czytanego przez rodzica 
  
Wielkanocna baba stoi na stole, 
cała w lukrze cukrowym. 
Są przecież święta, więc wystrojona 
stoi w ubranku nowym. 
Wokół niej bazie oraz baranek, 
a w koszyku z wikliny 
mnóstwo pisanek. 
  
 
 
Odpowiedz na pytania na temat wiersza. 
- Jakie ciasto stoi na stole? 
- Jak wygląda baba wielkanocna? 
- Co stoi na stole obok baby wielkanocnej? 

https://www.youtube.com/watch?v=H0kCVZV6qRM


Baba wielkanocna – malowanie kredkami pastelowymi, świecowymi lub ołówkowymi. 
Narysuj na białej kartce kształt babki wielkanocnej i pokoloruj ją. Następnie wytnij babkę i 
przyklej na złożonej na pół serwetce z motywem świątecznym, albo kolorowej kartce. 
Ozdób babkę wyciętymi z kolorowego papieru elementami (np. kurczaczkami, baziami, 
kwiatami) 



Do zobaczenia jutro  

Wykonaj proszę karty pracy z załącznika 


