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■ Cele ogólne:

● rozwijanie twórczości w zakresie sztuk plastycznych i muzycznych;
● wspieranie rozwoju społeczno-emocjonalnego dzieci.

■ Cele szczegółowe:

● poznawanie podstawowych pojęć związanych ze światem muzyki;
● zachęcanie dzieci do aktywności muzycznej, plastycznej i ruchowej;
● kształtowanie umiejętności pracy w grupie;
● stwarzanie sytuacji sprzyjających twórczemu myśleniu;
● pobudzanie dzieci do budowania samodzielnych wypowiedzi.

■ Metody pracy z dziećmi:

● czynne (ekspresja ruchowa, muzyczna, plastyczna, samodzielnych doświadczeń, zadań, gier i zabaw 
dydaktycznych);

● oglądowe (pokaz ilustracji, prezentacja utworów i dźwięków instrumentów);
● słowne (rozmowa kierowana, opowiadanie, redagowanie tekstu, swobodne wypowiedzi).

■ Formy organizacyjne pracy z dziećmi:

● zbiorowa;
● grupowa;
● indywidualna.

Muzyczny
tydzień

Kamila Michalik

- scenariusz zajęć przeprowadzonych metodą storyline dla dzieci pięcio- i sześcioletnich -

CZĘŚĆ I
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EPIZOD I: POZNAJEMY OBOJA KAROLA I JEGO NOWY DOM

● Środki dydaktyczne: treść opowiadania „Kartka z pamiętnika Oboja Karola”, cz. I; przykładowy pamięt-
nik przyniesiony przez nauczyciela; podkład muzyczny do piosenki „W filharmonii” (sł. i muz. Maria 
Broda-Bajak); fotografia filharmonii; instrumenty muzyczne (marakasy, bębenki, tamburyna, trójkąty, 
kołatki); białe teczki (po jednej dla każdego dziecka); cekiny; guziki; papier kolorowy; klej.

Opowiadanie jest formą kartki z pamiętnika, która została potargana na kilka części – efekt darcia papie-
ru musi być widoczny na każdej części, stanowiącej jeden z epizodów. Pierwszy epizod dzieci znajdują 
na podłodze sali tuż przy oknie. Nauczyciel tłumaczy, że kartkę musiał przywiać wiatr i ktoś ją przypad-
kiem potargał. Zachęca do uważnego oglądania sali każdego dnia, bo może uda się skompletować całą 
kartkę i poznać historię.

Kartka z pamiętnika Oboja Karola, cz. I
23 października 2010 

Drogi Pamiętniku!
Mam na imię Karol. Jestem obojem. Zostałem zrobiony z drewna i metalu. Potrafię pięk-
nie i miękko śpiewać, lecz rzadko można usłyszeć mnie samego podczas wykonywa-
nia utworu muzycznego. Dzisiaj zamieszkałem w nowym domu. Nazywa się filharmo-
nia. Wraz ze mną są tu także inne instrumenty. Odwiedziło nas wiele nowych osób, 
aby posłuchać, jak razem śpiewamy. Gdy tu trafiłem, nie czułem się zbyt dobrze…

● Pytania kluczowe:
• Co to jest pamiętnik? 
• Jaki jest nowy dom Karola?
• Po co się chodzi do filharmonii? 
• Dlaczego Obój Karol czuł się niezbyt dobrze w nowym domu? 
• Czy kartka została napisana dawno, czy niedawno?

● Rodzaje aktywności:

● Co to jest pamiętnik? – rozmowa kierowana przez nauczyciela. Prezentacja przykładowego pa-
miętnika, próba uzyskania od dzieci odpowiedzi na postawione pytanie.

● W filharmonii – wysłuchanie i nauka piosenki.

W filharmonii
(muz. i sł. M. Broda-Bajak)

Już muzyków zdolnych zespół
w ciszy rozsiadł się na scenie.
W dłoniach ich lśnią instrumenty,
na twarzach widać skupienie.
Wszystkie oczy są wpatrzone
w dyrygenta jak w wyrocznię – 
wraz z pierwszym ruchem batuty
piękny koncert się rozpocznie.

Ref. Skrzypce, harfa i oboje,
flety, trąbki i puzony – 
w filharmonii je usłyszysz,
i brzmieniem ich będziesz zdumiony.

Na widowni melomani – 
dzieci, panie i panowie –
siedzą w ciszy, zasłuchani,
co muzyka im opowie.
A gdy koncert się zakończy
i gdy wszystkie światła zgasną, 
dumne z siebie instrumenty
szybko w futerałach zasną.

● Po co się chodzi do filharmonii? – rozmowa w oparciu o treść piosenki i ilustracji. Dzieci wypo-
wiadają się na zadany temat, korzystając z własnych doświadczeń. 

zapis nutowy oraz podkład muzyczny możesz pobrać  
ze strony www.dopobrania.blizejprzedszkola.pl

prenumerata 

PLUS!

ilustracja filharmonii (1 karta A4) została 
dołączona do miesięcznika – szczegóły na str. 3

gotowe karty z pamiętnika znajdziesz na stronie 
www.dopobrania.blizejprzedszkola.pl
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● Słuchowa zgadywanka – ćwiczenia percepcji słuchowej. Nauczyciel za kurtyną gra na różnych 
instrumentach perkusyjnych (znanych dzieciom). Zadaniem dzieci jest odgadnąć, jak nazywa się in-
strument, na którym w danym momencie gra nauczyciel.

● Zamiana instrumentów – zabawa integracyjna. Nauczyciel rozdaje dzieciom instrumenty perkusyj-
ne. Przedszkolaki siedzą na krzesełkach i grają na instrumentach w rytm piosenki „W filharmonii”. Na 
przerwę w muzyce wykonują polecenia prowadzącego, np. Zmieniają miejsca wszystkie trójkąty. Po 
zmianie miejsc nauczyciel ponownie odtwarza muzykę. Prowadzący może również wydać polecenie: 
Zamiana instrumentów – wówczas dzieci zostawiają instrument na krześle i szukają nowego, na któ-
rym leży inny instrument.

● Teczka-pamiętnik – wykonanie pracy plastycznej. Dzieci zakładają swój własny przedszkolny pa-
miętnik (teczkę), do którego będą wkładać swoje prace plastyczne. Zwykłą białą teczkę ozdabiają 
cekinami, guzikami, kolorowym papierem i innymi materiałami. 

EPIZOD II: POZNAJEMY NOWYCH PRZYJACIół OBOJA KAROLA

● Środki dydaktyczne: treść opowiadania „Kartka z pamiętnika Oboja Karola”, cz. II; kredki woskowe, 
białe kartki A4 (po jednej dla każdego dziecka); ilustracja oboju; plansza z podziałem instrumentów na 
strunowe, dęte i perkusyjne; nagrania dźwięków wybranych instrumentów muzycznych; różne mate-
riały recyklingowe (np. tekturowe rolki, kartony, pudełka, butelki); klej; taśma klejąca; sznurek; kolorowy 
papier; kawałki materiałów; dowolny utwór klasyczny o wesołym brzmieniu.

Kolejną część kartki z pamiętnika dzieci znajdują w jakimś widocznym miejscu pośród zabawek.

Kartka z pamiętnika Oboja Karola, cz. II

Wszyscy się na mnie dziwnie patrzyli: instrumenty strunowe, dęte i perkusyjne… Piskli-
we skrzypce chichotały cichutko, trąbka z fletem wymieniały spojrzenia, a wielki bęben coś 
mruczał pod nosem. Czułem, że do nich nie pasuję. Wyglądałem zupełnie inaczej. Skrzypce 
i bęben są z drewna, trąbka i flet z metalu, a ja?

● Pytania kluczowe:
• Jak wyobrażacie sobie obój? 
• Jak zareagowały na obój inne instrumenty? 
• Jakie instrumenty były wymienione w tekście? 
• Z czego zbudowane są skrzypce i bęben, a z czego trąbka i flet?
• Jak myślicie, dlaczego obój do nich nie pasował?

● Rodzaje aktywności:

● Portret Oboja Karola – rozwijanie wyobraźni. Dzieci wykonują ilustrację kredkami woskowymi, 
zgodnie z tym, jak wyobrażają sobie obój. Po skończonej pracy nauczyciel pokazuje zdjęcie oboju, 
aby dzieci mogły porównać swoje wyobrażenia z rzeczywistym obrazem.

● Śmiech instrumentów – ćwiczenia ortofoniczne. Dzieci wydają takie odgłosy, jak instrumenty: 
• piskliwe skrzypce – chi chichi; 
• wielki bęben – ho hoho; 
• donośna trąbka – ha haha; 
• cichutki flet – he hehe. 

ilustracja oboju (1 karta A4) została  
dołączona do miesięcznika – szczegóły na str. 3

prenumerata 

PLUS!
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● Rozmowa na temat rodziny instrumentów. Nauczyciel prezentuje planszę z instrumentami mu-
zycznymi i wyjaśnia, na czym polega podział instrumentów na strunowe, dęte i perkusyjne. Następnie 
odtwarza z magnetofonu dźwięki wybranych instrumentów muzycznych i zachęca dzieci, aby odga-
dły, który instrument z planszy wydaje dany odgłos (jeśli dzieci miałyby problem, nauczyciel może 
udzielać wskazówek, np. Ten instrument należy do grupy instrumentów dętych i ma złoty kolor). 

● Tworzenie instrumentów – rozwijanie kreatywności. Dzieci z dowolnych przedmiotów tworzą 
swoje własne instrumenty (np. trąbka z rolki po ręczniku papierowym; bębenek z puszki lub z pla-
stikowego pudełka po margarynie, grzechotka z plastikowej butelki wypełnionej ryżem) i ozdabiają 
je kolorowym papierem samoprzylepnym lub kawałkami materiału.

● Przedszkolna orkiestra – swobodna ekspresja muzyczna. Dzieci grają na własnoręcznie wykona-
nych instrumentach przy dowolnym utworze klasycznym. ▪

Plakat  
do wykorzystania 

podczas zajęć  
został dołączony 

 do bieżącego 
numeru

dźwięki instrumentów muzycznych możesz pobrać  
ze strony www.dopobrania.blizejprzedszkola.pl
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