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Aktywność muzyczna:  „Grająca woda , czyli dlaczego potarte kieliszki wydaja dźwięki .” – zabawa badawcza., 
eksperymenty muzyczne. 

Potrzebne będą :  kieliszki na nóżkach, woda, piłeczka pingpongowa, nitka 

1. Dziecko  siedzi  przy stole . Przed nim stoi kieliszek na nóżce, a na stoliku butelka lub inne naczynie z wodą. 
Rodzic  prosi, aby dziecko  suchym palcem pocierało wokół krawędzi kieliszka – szybko i powoli. Pytamy - Czy 
słyszysz jakieś dźwięki? Suchym palcem nie wydobędziemy dźwięków z kieliszka. Następnie dziecko 
wykonuje  tę samą czynność, ale tym razem palec powinien być mokry. Należy trzymać kieliszek mocno za 
nóżkę, żeby się nie przesuwał, ale nadal powinien stać na stole. Pytamy : Czy teraz słyszycie dźwięk? Jeśli 
dziecko wykonało  ćwiczenie prawidłowo – usłyszy  dźwięk. Następnie dziecko wlewa do kieliszka trochę 
wody i ponownie próbuje  grać na nim mokrym palcem. Z kieliszka wydobywa się dźwięk. Rodzic  zachęca 
dzieci, by spróbowało  porównać dźwięki, jeśli np. do trzech kieliszków wleje  różną ilość wody.        
https://youtu.be/mMGE0tnE1nE

2. Po kilku  próbach  zapraszamy  dziecko  do rozmowy: 
 Jak myślisz, dlaczego, gdy pocieraliśmy kieliszek suchym palcem, nie było słychać dźwięków? 
 A dlaczego dźwięki są różne, gdy wlejemy mniej i więcej wody? Wyjaśniamy - Palec wprawia w 

drganie szkło kieliszka, które z kolei pobudza do drgań powietrze znajdujące się w środku. Wewnątrz 
kieliszka powstają fale dźwiękowe. Gdy do kieliszka nalewamy więcej wody, wysokość dźwięku się 
obniża. Aby pokazać drgania szkła, można  przyczepić do kieliszka piłeczkę pingpongową na nitce i 
zademonstrować dziecku  raz jeszcze wprawianie kieliszka w drganie. Podczas pocierania palcem 
brzegu kieliszka piłeczka będzie się odchylać.  

3.  Grające kieliszki – kolejna zabawa z dźwiękami i szkłem. Dziecko poznaje zjawisko rezonansu akustycznego. 

                           https://youtu.be/a4cFdnOadas

4. Duet na szklanych kieliszkach. Pokaz możliwości wygrywania konkretnej muzyki. 

                        https://youtu.be/IAukTkohsEU

5. Zachęcamy dziecko do podjęcia próby odnalezienia kilku dźwięków ulubionej melodii. Powodzenia. 

https://youtu.be/IAukTkohsEU
https://youtu.be/a4cFdnOadas
https://youtu.be/mMGE0tnE1nE


Aktywność ruchowa: Zestaw ćwiczeń gimnastycznych . 

                                                

1. „Bociany”. Dziecko porusza  się po pokoju  naśladując ruchami lot bociana. Unosi  kolana 
wysoko, klaszcze  w dłonie pod kolanami, podskakując przy tym i krzycząc „kle, kle, kle”. Na 
sygnał „ STOP” , bociany stają nieruchomo na jednej nodze.

 2. „Żabki”. Dziecko  porusza  się po pokoju , naśladując skaczące żabki. Na sygnał ‘ HOP” 
skacze wysoko i daleko. 

3. „W poszukiwaniu wiosny”. Dziecko  porusza  się po  pokoju/ boisku , na sygnał., np. 
„ biedronka” ,” motylek”, „bąk” naśladują wymienionego owada – porusza się tak jak on lub
wydaje charakterystyczny dla niego odgłos.

 4. „Kraina wiosny”. Dziecko lub dzieci naśladuje różne owady .

 Pszczółki – kładzie się na kocyku  pod ścianą, ugięte nogi opierają o nią i na sygnał k 
odpycha się. Wygrywa ten, kto dalej „odjedzie” na kocyku. 

 Biedronki –  klękają na kocyku  i tworzą pociąg. Poruszają się tak, by go nie rozerwać. 
 Motylki – poruszają się na kocykach parami, trzymając się za ręce. 
6. „Skaczące koniki polne”. Dziecko skacze  dużymi susami, naśladując koniki polne.
7. Marsz brzegiem dywanu przy śpiewie ulubionej piosenki.

 Na całych stopach
 Na palcach
 Na piętach
 Na wewnętrznych stronach stóp
 Na zewnętrznych stronach stóp


