
 

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego: 
IV. Poznawczy obszar rozwoju dziecka. Dziecko: 
7.eksperymentuje rytmem, głosem, dźwiękami i ruchem, rozwijając swoją wyobraźnię muzyczną; słucha, 
odtwarza i tworzy muzykę, śpiewa piosenki, porusza się przy muzyce i do muzyki, dostrzega zmiany 
charakteru muzyki, np. dynamiki, tempa i wysokości dźwięku oraz wyraża ją ruchem, reaguje na sygnały, 
muzykuje z użyciem instrumentów oraz innych źródeł dźwięku; śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru 
oraz łatwe piosenki ludowe; chętnie uczestniczy w zbiorowym muzykowaniu; wyraża emocje i zjawiska 
pozamuzyczne różnymi środkami aktywności muzycznej; aktywnie słucha muzyki; wykonuje lub rozpoznaje 
melodie, piosenki i pieśni; w skupieniu słucha muzyki. 
 

Cel główny: kształcenie wyobraźni i wrażliwości muzycznej  oraz ekspresji 

ruchowej dzieci młodszych 

1. Zabawy  powitalne.  

 Dziecko rozwija koordynację wzrokowo- słuchowo- ruchową 

 rozwija umiejętność współpracy  i zabawy w grupie 

 
„Paluszkowe powitanie”  

Dzieci siedzą w parach naprzeciw siebie. 

 
Ja lubię Ciebie, Ty lubisz mnie  
(dzieci wskazują zgodnie z tekstem rymowanki ) 
Ty i ja lubimy się  

(machanie do siebie nawzajem, wymiana 
uśmiechów) 
Ja lubię Ciebie, Ty lubisz mnie 
Więc razem zabawmy się.  (uścisk dłoni) 

 

 
Zabawa paluszkowa „Kot” (w/g K. Sąsiadek)

 
Nauczyciel mówi rymowankę i prezentuje 

gesty, przedszkolaki naśladują,  
próbują  dokończyć rymowane zdanie. 

Maluszki i muzyka Moniuszki 

Scenariusz zajęć muzyczno-ruchowych dla dzieci 3-letnich 
z wykorzystaniem kompozycji Stanisława Moniuszki 

                                                       Kamila Wolska 



2. Osłuchanie się z melodią „Wlazł kotek…” graną na dzwonkach przez 
nauczycielkę. Rozmowa o skojarzeniach z usłyszanym utworem.  

 Dziecko słucha  w skupieniu  melodii             

3. Śpiew piosenki „Wlazł kotek…” przez prowadzącą, zachęcanie dzieci do 

śpiewu. Wspólny śpiew z jednoczesnym  wyklaskiwaniem rytmu, 

wystukiwaniem  rytmu na przemian ręką prawą i lewą, z rytmicznym  

„głaskaniem kotka”. 

 

 Dziecko wyklaskuje rytm melodii, próbuje zaśpiewać piosenkę w grupie 

 określa nastrój utworu 

Rozmowa na temat treści utworu. 

o  Co zrobił kotek?  
o Co kotek robił na płocie?  
o Czy Wy też potraficie mrugać? 
o Czy piosenka, którą śpiewaliśmy była długa czy krótka? 

 

4. ”Zabawy kotka” – zabawy ruchowo- naśladowcze i swobodne przy 

akompaniamencie (utwory: ”Polka Daniel” oraz „Fraszka G-dur”   

S. Moniuszki)  

 Dziecko ilustruje ruchem całego ciała - postać i ruchy  kota 

 dostosowuje  sposoby  poruszania się do tempa w muzyce 

 improwizuje ruchowo zainspirowane usłyszaną melodią 

 

-„Koty na spacerze” (prawa łapka, lewa łapka, koci grzbiet, podskoki, 

skradanie się, przeciąganie, wspinanie się na płotek - według pokazu 

nauczyciela)  

-„Drapieżne koty”– zaciskanie pięści, wysuwanie pazurków. 

- „Kotki bawią się motkami wełny ” – każde dziecko otrzymuje kłębek 

wełny i bawi się nim według własnej inwencji (podrzucanie i chwytanie, 

toczenie kłębków wełny, przesuwanie poprzez pstrykanie palcami, 

przekładanie z ręki do ręki.)  

 



5. Odcięcie, z pomocą nauczyciela, kawałka wełny o dowolnej długości.  

Określenie koloru wełny , porównywanie  długości, chwytanie za jeden lub 

oba końce. 

  ”Taniec nitki” – do utworu „Prząśniczka” S. Moniuszki 

 Dziecko ćwiczy chwyt pęsetowy  

 Czerpie satysfakcję z ruchu przy muzyce 

 

6. Uformowanie z wełny dowolnego kształtu, próba określenia co to jest. 

 Dziecko koncentruje się na wykonaniu zadania  

 Wykazuje się kreatywnością 

 

   

    

 

 

   

 

„chmurka” „mapa” 

„latawiec” „takie coś” 



7. Relaksacja  przy muzyce – utwór: „Kołysanka” lub „Pieśń wieczorna”  

S. Moniuszki . Kołysanie („usypianie”) maskotki kota na kocu . 

 

 Dziecko wycisza emocje, odpręża się 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomoce:  
-nagrania mp3 – Wlazł kotek na płotek, Polka Daniel, Fraszka G-dur, Prząśniczka- aranżacja 
nowoczesna, Pieśń wieczorna- transkrypcja fortepianowa; 
-dzwonki chromatyczne 
- kłębki wełny, brystole 
-kocyki dziecięce (ewentualnie chusta animacyjna) 
-maskotka kota 
 

 


