
Witajcie kochani  

W tym tygodniu będziemy spacerować „w świecie 

muzyki”. 

 

Temat dnia : „W filharmonii”. 

 

 

 

1. Jak zawsze nasz dzień zaczniemy od krótkiej gimnastyki. 

Zapraszam do ćwiczeń z Fruzią przy muzyce. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3ucDVAsz_C0 

 

2.  Przypomnijmy sobie nazwy instrumentów muzycznych ;) Przed 

wami obrazki, spróbujcie je nazwać, jeśli się nie uda odczytajcie 

nazwę i podzielcie na sylaby, a kto da radę na głoski. 

https://www.youtube.com/watch?v=3ucDVAsz_C0


 

 

 

 

       
 

 

 



    
 

    
 



   
 

   
 



    
 

     
 



     
 

    

 



      

 

      



      

 

       

 

 



3. Wysłuchajcie piosenki pt. ,,Czarodziejski koncert” 

(sł. i muz. Krystyna Gowik) 

https://www.youtube.com/watch?v=tH71DLvkNlg 

 

I. Instrumenty już czekają, zaraz będą razem grały, 

wyczarują piękne nutki i zabiorą wszystkie smutki. 

Pan dyrygent już gotowy, chce, by wszystkie go słuchały, 

a nastroje są gorące, zaraz będzie piękny koncert. 

 

Ref.: Patrzą instrumenty na dyrygenta swego, 

bez batuty w jego ręce wszystko będzie do niczego… 

 

II. Smyczki głaszczą struny skrzypiec, ocierają się jak kotki, 

wiolonczela i altówki dają dźwięk jak lizak słodki. 

Z boku harfa i gitara ze strunami do szarpania. 

Wszyscy chcą tu być najlepsi, wszyscy chcą mieć szóstkę z grania.  

Ref… 

 

III. Z tyłu siedzą srebrne flety; gdy w nie dmuchać, pięknie grają. 

Za fletami złote trąbki – trąbią, ile siły mają. 

Saksofony i klarnety tak dmuchają, że o rety! 

Razem z nimi buczy tuba – bardzo duża, bardzo gruba.  

Ref… 

 

IV. A pośrodku wielki, czarny – to fortepian z klawiszami, 

kiedy palce w nie uderzą, płyną dźwięki ponad nami. 

Całkiem z tyłu wielkie bębny dudnią tak, że drży powietrze. 

https://www.youtube.com/watch?v=tH71DLvkNlg


Jaki wielki, cudny koncert. Grajcie jeszcze, grajcie jeszcze!  

Ref… 

4. Porozmawiajmy na temat piosenki. 

Czy znasz odpowiedzi na pytania: 

1) Jakie instrumenty brały udział w koncercie ? 

2) Kto dyrygował ? 

3) Co powinien mieć dyrygent w ręce ? 

4) Gdzie odbywa się na ogół taki koncert ? 

 

5. Dziś bardzo muzycznie, więc posłuchaj piosenki edukacyjnej na 

temat filharmonii (CEA-Filharmonii Gorzowskiej) 

https://www.youtube.com/watch?v=UZCX4gUlJZk 

 

6. Zabawa ruchowo – naśladowcza przy piosence „Jestem 

muzykantem” Bartłomieja Abramowicza, Jagody Naja 

https://www.youtube.com/watch?v=or-xxFjWMy0 

 

7. Czy wiecie kim był Fryderyk Chopin ? Co komponował ? 

 

Fryderyk Chopin był polskim kompozytorem i pianistą. Urodził 

się ponad 200 lat temu w Polsce (Żelazowa Wola), a zmarł we 

Francji, w Paryżu. Już w wieku 7 lat wydał swój pierwszy utwór 

i zaczął koncertować w domach bogatych ludzi. 

Często w jego utworach pojawiają się elementy muzyki ludowej. 

Jako pianista był samoukiem. 

Ukończył studia w wieku 19 lat. Był muzycznym geniuszem. 

https://www.youtube.com/watch?v=UZCX4gUlJZk
https://www.youtube.com/watch?v=or-xxFjWMy0


Gdy miał 20 lat, wyjechał do Francji. Do Polski już nie wrócił. 

Często koncertował, uczył gry na pianinie i pisał nowe utwory. 

Komponował: 
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8. Posłuchaj utworu Fryderyka Chopina i wykonaj do niego 

dowolny taniec: 

https://www.youtube.com/watch?v=Rh1eYU0VBnA 

9. Dziś do wykonania karty pracy cz. 4 s.24- 26 

 

Do zobaczenia jutro. Ściskamy was mocno. 

Ciocia Asia i Ciocia Agata 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Rh1eYU0VBnA

