
MUZYKA KLASYCZNA, MALOWANIE MUZYKI 

 

Dzień dobry w środę:-) 
 
Drodzy Rodzice! Przeczytajcie proszę swoim pociechom krótkie opowiadanie Agnieszki 
Frączek, pt. : „Koncert”: 
 
„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 było przy tym 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 kolej 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.” 
 
A co to właściwie jest koncert??? 
 
KONCERT- to występ muzyka lub grupy muzyków na żywo przed publicznością. 
Artysta może występować sam- może towarzyszyć mu np. orkiestra lub chór, a w przypadku 
grupy muzyków może występować sama ORKIESTRA lub grupa muzyczna- zespół. 
Koncerty odbywają się np. w salach koncertowych, filharmoniach, klubach, kościołach, 
stadionach, otwartych przestrzeniach i wieeeelu innych miejscach. 
Ważnym elementem każdego koncertu jest cała oprawa muzyczna oraz efekty świetlne. 
Zobaczcie jak wygląda koncert muzyki klasycznej, klik:  
 
https://www.youtube.com/watch?v=DNwltX385Us 
 
Przyjrzyjcie się- muzycy grając na instrumentach mają „COŚ” przed sobą na stojakach…To 
zapis NUT…Muzykę zapisuje się właśnie za pomocą nut, a ich znajomość pozwala dokładnie 
zagrać, odtworzyć dany utwór. 
Dyrygent, dyrygując całą orkiestrą ma przed sobą PARTYTURĘ- czyli szczegółowy zapis całego 
utworu muzycznego, zapis nut dla wszystkich instrumentów w orkiestrze, natomiast 
poszczególni muzycy mają tylko swoje partie- zapisy nut dla instrumentu, na którym grają. 
Pod postem umieściłam zdjęcie z zapisem nut- znanej Wam piosenki „Lubimy bajki”. 
Zwróćcie uwagę, że nuty mieszczą się w liniach- jest to PIĘCIOLINIA- pięć poziomych, 
równoległych linii oraz pola między tymi liniami. 
 
Więcej o nutach opowie Wam Pani Nutka:  
https://www.youtube.com/watch?v=LKyZtocE9u0 
 



Spróbujcie sami, czy pisanie nut to łatwa rzecz czy wręcz przeciwnie?:-) 
Tymczasem zabawa dla kreatywnych:-) Czyli dla wszystkich Przedszkolaków z Ruskiej Paki:-) 
POMALUJMY MUZYKĘ!!! Przygotujcie duże arkusze papieru; jeśli nie macie, wystarczy kartka 
A4:-); farby w ruch, pędzle w dłoń i do dzieła. Będziemy ilustrować treść utworu  
 
https://www.youtube.com/watch?v=-4788Tmz9Zo 
 
 (wystarczy wysłuchać fragment). 
Wykonujcie ruchy pędzlem przy muzyce tak jak podpowiada Wam wyobraźnia: gdy muzyka 
jest spokojna Wasze ruchy zapewne też będą spokojne, gdy będzie nabierała tempa, Wasze 
ruchy również będą żwawe…a może się mylę… to Wasza praca, Wasze dzieła, jestem pewna, 
że powstaną piękne obrazy, przedstawiające coś konkretnego lub zupełnie abstrakcyjnego:-) 
Podzielcie się z nami efektami:-) Czekam z niecierpliwością:-) 
Zadania w kartach pracy: 
• 6-latki: KP4. 18a i b 
• 5-latki: KP4.16a i b 
 


