
 

 

Temat dnia –  MUZYKA KLASYCZNA 

 

 

 

1. Wysłuchaj opowiadania Agnieszki Frączak i odpowiedz na pytania: 
Jak nazywała się osoba, która dowodziła koncertem? Jakie 
instrumenty były wymienione w opowiadaniu? 

 
 
 

Koncert 
Agnieszka Frączek 

W środę z samego rana do przedszkola przyjechali muzycy. I przywieźli ze sobą przeróżne 
instrumenty – jedne wielkie, inne malutkie, a wszystkie błyszczące i rozśpiewane. Dzieci 
przyglądały się im z ogromnym 
zainteresowaniem. Pan dyrygent, 
do którego wszyscy zwracali się 
„maestro”, opowiadał po kolei o 
każdym z instrumentów, a muzycy 
wydobywali z nich czarodziejskie 
dźwięki. Mnóstwo przy tym było 
niespodzianek! Najpierw się 
okazało, że ta trąba, pozwijana jak 
ślimak w muszelce, to wcale nie 
trąba, ale waltornia, a ta druga, 
długa jak wąż, to… to puzon!  
–– Niemożliwe – nie chciał 
wierzyć Staś. – Jak to puzon? 
Przecież puzon powinien być długi i pyzaty, a ten jest długi i chudy! 
Po trąbach nie–trąbach przyszła kolei na klarnet, skrzypce (które wcale nie skrzypią). A 
wreszcie na basetlę, która w ogóle nie jest podobna do basseta. I bałałajkę, która niestety nie 
ma nic wspólnego z bajką… Ale nie szkodzi – to spotkanie i tak było ciekawsze od 
najciekawszej bajki.  
A po południu dzieci postanowiły dać własny koncert. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

2. Przeczytaj wyrazy i podziel je na sylaby:  
 
 

DYRYGENT 

ORKIESTRA 

KONCERT 
 

3. Wysłuchaj koncertu orkiestry. Czy potrafisz podać nazwy 
instrumentów, które słyszysz? 

 

 

https://www.youtube.com/embed/fNU-XAZjhzA?feature=oembed


4. Wykonaj zadania (Plac Zabaw Pięciolatek k. 16B, Plac Zabaw 
Czterolatek, k. 35).  



 



5. Pobaw się w słuchowe memory – przygotuj parzystą liczbę 
niewielkich zamykanych pojemników, na przykład po jajkach z 
niespodziankami, oraz różne sypkie produkty, np. groch, fasolę, sól, 
cukier, kaszę, ziarna kukurydzy itp. Wsyp taki sam produkt do 
dwóch pojemników i je zamknij. Wymieszaj pojemniki i rozpocznij 
zabawę w słuchowe memory – wyszukiwania par pojemników z takim 
samym produktem. 

 

 
 
 
 

 

Pamiętajcie o częstym i dokładnym myciu rączek. Pobawcie się z bliskimi 

w orkiestrę. Możecie wykorzystać instrumenty, które zrobiliście lub 

wykorzystać przedmioty domowego użytku np. garnek, łyżkę, szklankę. 

Bawcie się dobrze. Miłego dnia! 

Pozdrawiam Was serdecznie 

p.Mirka 

 

 

 

 

 


