
Piątek 22.05.2020  

Temat: O czym opowiada nam muzyka? 

 

1. O czym opowiada nam muzyka? – rozmowa na temat przekazu muzycznego na 

podstawie utworu W grocie króla gór Edvarda Griega. Utwór dostępny jest tutaj: 

https://www.youtube.com/watch?v=oUL4qtQIEQY  

Dziecko leży na dywanie i słucha utworu W grocie króla gór Edvarda Griega. W czasie 

słuchania wyobraża sobie, o czym opowiada dany utwór. Po wysłuchaniu muzyki dziecko 

rysuje to, co sobie wyobraziło. Rodzic wielokrotnie uruchamia płytę z utworem, aż do 

ukończenia pracy przez dziecko. Po skończonej pracy maluch opowiada, co sobie wyobraził. 

2. Impresje ruchowe do utworu muzycznego.                  

Dziecko tańczy swobodnie do utworu  Marzenie Roberta Schumana.  

https://www.youtube.com/watch?v=V1uEgptq95A 

 

 

3. Teraz czuję, jak pada deszcz” – malowanie w rytm muzyki Fryderyka Chopina 

Preludium deszczowe op. 28 nr 15.  

Potrzebne będą: kartki A4, farby, pędzle, woda w kubeczku 

Dziecko siedzi przy stoliku, na którym leżą farby, woda w kubeczku, pędzle. Rodzic włącza 

utwór Fryderyka Chopina Preludium deszczowe.        

Mówi, że ten utwór opowiada o padającym deszczu. Dziecko palcami w powietrzu maluje do 

usłyszanego rytmu padający deszcz. W czasie powtórnego słuchania maluje już farbami po 

kartce. Dostosowuje dotknięcia pędzla do tempa i natężenia utworu. Gdy utwór grany jest 

głośniej, dziecko mocniej przyciska pędzel do kartki. Dziecko tworzy swoje deszczowe 

obrazy, cały czas słuchając Preludium deszczowego 

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

 

4. Odgadnij emocje – zadaniem dziecka jest nazwanie emocji jakie są przedstawione na 

zdjęciach.  

https://www.youtube.com/watch?v=V1uEgptq95A
https://www.youtube.com/watch?v=SoteyAXuEKY


 



 



 



  
 

 

 

 



 

Drodzy Rodzice!  

 
Czterolatek jest dość chwiejny emocjonalnie – mogą zdarzać się sytuacje, 

kiedy rzewnie płacze, a po chwili śmieje się do rozpuku. Nie rozumie swoich 

emocji, dlatego warto z nim rozmawiać, by wyjaśniać, co odczuwa i dlaczego.      

Ważne jest, by nie mówić, że przeżywane przez niego uczucia są złe lub 

nieważne. Przedszkolak musi poczuć, że rodzice akceptują jego uczucia ! 

Dziecko zaczyna się też buntować – to, co mówią dorośli często budzi jego 

sprzeciw. Nie potrafi jeszcze odróżnić prawdy od fikcji, a rozwijająca się 

wyobraźnia może sprawić, że nasilają się lęki. Pojawiają się u niego takie 

emocje jak duma, zazdrość, zakłopotanie, wina, wstyd. Kształtuje się sumienie. 

 

Rodzicu słuchaj dziecka spokojnie i z uwagą 

DOBRE (AKTYWNE) SŁUCHANIE 

 Dobre słuchanie wymaga kontaktu wzrokowego z osobą mówiącą. 

 Dobre słuchanie nigdy nie zakłada, że wie się, co druga strona ma do 

powiedzenia. 

 Dobremu słuchaniu pomaga zadawanie pytań wyjaśniających i 

powtarzanie tego  co się zrozumiało (żeby upewnić się czy dobrze się 

zrozumiało – parafrazowanie). 

 Dobre słuchanie zakłada brak przesadnej reakcji i natychmiastowego 

działania – można wrócić do rozmowy po jakimś czasie. 

 Dobre słuchanie oznacza akceptację i niewyśmiewanie tego co mówi nasz 

rozmówca. 

 

SŁOWA „OTWIERACZE” 

Niezobowiązujące:   

Aha, Yhm… hm…, Och!.. Interesujące! Rzeczywiście! Serio?! 

Doprawdy?! 

Bardziej zachęcające:   

Opowiedz mi o tym! Chciałbym coś o tym usłyszeć. Interesuje mnie Twój 

punkt widzenia. Chciałbyś ….. 

 

SŁOWA „OTWIERACZE” mówią dziecku: 

 Masz prawo wyrażać to co czujesz. 



 Szanuje Cię jako osobę myślącą i czującą. 

 Naprawdę chciałbym usłyszeć Twój punkt widzenia. 

 To co mówisz, czujesz jest dla mnie ważne 

 

Metody, które mogą być pomocne dziecku w radzeniu sobie z 

emocjami 

 Rysowanie emocji 

 Wizualizowanie emocji, opowiadanie o nich (jak wyglądają, jakiego są 

koloru, jak duże są, czy mieszczą się  tym pokoju?) 

 Zgniatanie i rzucanie papierów 

 Rozdzieranie papierów 

 Śpiewanie (nazywanie uczuć śpiewająco) 

 Tańczenie 

 Oddychanie, głębokie oddechy 

 Tupanie, skakanie, krzyczenie (o ile sąsiedzi to przeżyją) 

 Przytulanie  

 

 

Pozdrawiam Wszystkich serdecznie i życzę zadowalających efektów w pracy z 

dziećmi oraz mile wspólnie spędzonego  czasu z rodziną.  

 

Zachęcam bardzo do obejrzenia (a właściwie posłuchania) konferencji ks. 

Grzywocza – uczucia niekochane 

https://www.youtube.com/watch?v=_5mNeRmMSMg 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_5mNeRmMSMg

