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1.  Zaraz siądę sobie w kącie,  
zagram dzieciom na trójkącie. 
Trójkąt srebrne oczy ma,        }bis

 
srebrnym głosem chętnie gra.

Ref.  Czary-mary,  
weź pałeczkę do ręki, 
czary-mary,  
wyczarują się dźwięki. 
Czary-mary,  
i na pewno w tych dźwiękach 
jest zaklęta, zaklęta piosenka.

2.  To są dzwonki, to pałeczka, 
zagram dzieciom na dzwoneczkach.  
Zagram cicho – sol, do, mi,         }bis

 
niech się wszystkim dobrze śpi. 

Ref.  Czary-mary,  
weź pałeczkę do ręki...

muzyka: Barbara Kolago
słowa: Dorota GellnerZagram dzieciom

1. Za raz- sią dę- so bie- w ką cie,- za gram-

dzie ciom- na trój ką- cie.- Trój kąt- sre brne- o czy- ma,

sre brnym- gło sem- chę tnie- gra. Trój kąt-

sre brne- o czy- ma, sre brnym- gło sem- chę tnie-

gra. Cza ry- ma- ry,- weź pa łe- czkę- do rę ki,- cza ry- -

ma ry,- wy cza- ru- ją- się dźwię ki.- Cza ry- -

ma ry,- i na pew no- w tych dźwię kach- jest za -

klę ta,- za klę- ta- pio sen- ka.-

Dbamy o zdrowie
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1.  Weźcie do ręki pałeczki i zaśpiewajcie piosenkę. Podczas refrenu „czarujcie” 
w powietrzu pałeczkami, tak jak to robi wróżka.

2.  Ustawcie przed sobą dzwonki i dwiema pałeczkami 
„wyczarujcie” na nich własne melodie. Wymyślcie 
do nich tytuły.

5.  Odczytajcie podany rytm, zastępując klocki sylabami ta i ti. Zagrajcie go 
na dowolnych płytkach dzwonków.

4.  Posłuchajcie utworu jeszcze raz. Tym razem, gdy melodia będzie się wznosić – 
przesuwajcie prawą pałeczką po płytkach w prawo, gdy będzie opadać  
– przesuwajcie lewą pałeczką po płytkach w lewo. 

3.  Posłuchajcie uważnie utworu „Bułeczka z masłem”, trzymając w rękach pałeczki. Kiedy 
melodia będzie się wznosić – podnieście pałeczki, kiedy będzie opadać – opuśćcie je. 



Wymyślcie melodie do podanych haseł dotyczących zdrowia.  
Zaśpiewajcie te hasła z akompaniamentem wykonanym  
na instrumentach perkusyjnych.

Śmiech to zdrowie! 
W zdrowym ciele zdrowy duch!
Żeby zdrowe zęby mieć, trzeba tylko chcieć!
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7.  Klawiatura fortepianu przypomina pewien instrument perkusyjny, który już znacie. 
Podajcie jego nazwę.

6.  Posłuchajcie dwóch utworów na fortepian. Powiedzcie, który z nich wykonał mały, 
a który dorosły pianista. Po czym to poznaliście?

pianino fortepian
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muzyka i słowa:  
Anna DrogowskaKocham świat

Ziemia naszym domem

1.  Pojedziemy dziś do lasu, 
zaśpiewamy kwiatom, drzewom, 
że kochamy je nad życie, 
nie zabraknie im niczego!

Ref.  Bo choć mamy mało lat, 
kochamy tak bardzo świat 
i jeśli ma pięknie być, 
to musimy o to dbać, 
to musimy o to dbać, 
to musimy dobrzy być!

2.  Posprzątamy dookoła, 
pozbieramy wszystkie śmieci, 
posadzimy więcej drzewek, 
niech im słońce mocno świeci.

Ref.  Bo choć mamy mało lat...



1.  Spróbujcie naśladować głos kukułki. 
Jakie dźwięki śpiewa ptak: dwa 
różne czy dwa takie same?

4.  Słuchajcie dźwięków, które zagra nauczyciel na dzwonkach. Gdy usłyszycie dźwięk 
wyższy – stańcie na palcach, gdy usłyszycie dźwięk niższy – ugnijcie kolana.

3.  Zaśpiewajcie podane powiedzenie, wykorzystując tylko dwa dźwięki: wyższy i niższy. 
Podczas śpiewania pokazujcie ręką wysokość dźwięków – według wzoru.

2.  Posłuchajcie muzyki. Kiedy usłyszycie 
głos kukułki, włączcie się i „kukajcie” 
razem z nią.

Zie – mia, zie – mia na – szym do – mem, dbaj–my    o   nią  wszy – scy!

Ku ku! 
Ku ku!
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5.  Znajdźcie na swoich dzwonkach płytki sol  i mi . Płytki sol  dotknijcie palcem 
prawej ręki, płytki mi – palcem lewej ręki. Zaśpiewajcie dźwięki sol  i mi , uderzając 
w odpowiednie płytki palcami. Teraz weźcie pałeczki i zagrajcie po dwa razy każdy 
dźwięk: sol , sol , mi , mi , sol , sol , mi , mi .

6.  Zaśpiewajcie nuty solmizacją, a potem zagrajcie je na dzwonkach.

Spójrzcie na pięciolinię – to jest dom nut. Nuty mieszkają na liniach (jak na 
piętrach) lub między liniami. Każdy dom otwieramy kluczem. Dom nut otwiera 
klucz wiolinowy. Poznajcie mieszkańców pięciolinii: nuta sol  mieszka na drugiej 
linii (na drugim piętrze), nuta mi  – na pierwszej linii (na pierwszym piętrze).

mi sol

sol
g1 g1

g1

e1

e1

e1

solmi mi
1
2
3
4
5

Wyobraźcie sobie, że jesteście na łące. Weźcie głęboki oddech, 
a następnie wypuszczajcie powietrze, jakbyście chcieli 
zdmuchnąć puch z dmuchawca. Ćwiczenie powtórzcie trzy razy.
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muzyka i słowa:  
Krystyna Bożek-GowikMaszeruje wiosna

Witamy wiosnę

1.  Tam daleko, gdzie wysoka sosna, 
maszeruje drogą mała Wiosna. 
Ma spódniczkę mini, sznurowane butki 
i jeden warkoczyk krótki.

Ref.  Maszeruje Wiosna, a ptaki wokoło 
lecą i świergocą głośno i wesoło. 
Maszeruje Wiosna, w ręku trzyma kwiat, 
gdy go w górę wznosi, zielenieje świat.

2.  Nosi Wiosna dżinsową kurteczkę 
na ramieniu małą torebeczkę. 
Chętnie żuje gumę i robi balony, 
a z nich każdy jest zielony.

Ref. Maszeruje Wiosna, a ptaki wokoło...
3.  Wiosno, Wiosno, nie zapomnij o nas, 

każda trawka chce już być zielona. 
Gdybyś zapomniała, inną drogą poszła, 
zima by została mroźna.

Ref.  Maszeruje Wiosna, a ptaki wokoło...
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1.  Zaśpiewajcie zwrotki piosenki, rytmicznie klaszcząc, a refreny, uderzając na zmianę 
rękami w uda. Skorzystajcie z podanego wzoru.

3.  Słuchajcie rytmu granego przez nauczyciela na bębenku. Dopasujcie do niego 
odpowiedni ruch: szybki bieg lub marsz.

4.  Na klockach rytmicznych znajdują się nutki. Na dużych – odpowiadających sylabie 
ta – są ćwierćnuty, a na małych – odpowiadających sylabie ti – ósemki. Tak zapisuje 
się w muzyce dźwięki dłuższe i krótsze, czyli rytm muzyczny. Policzcie, ile jest tu 
ćwierćnut, a ile ósemek.

2.  Spójrzcie na klocki rytmiczne z ćwiczenia 1. Wskażcie, które z nich pasują do marszu, 
a które do biegu.

Nuty do śpiewania zapisuje się tak:

Nuty do grania zapisuje się inaczej: 

ta  
ćwierćnuta

ti   ti  
ósemki

zwrotka

ta                 ta                ta                ta                ta

ta                 ta                ta                ta 

refren

ti      ti ti      ti ti      ti ti      ti

ti      ti ti     ti ti      ti ti      ti

ti      ti
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5.  Odczytajcie zapis na pięciolinii sylabami rytmicznymi, później zagrajcie na 
instrumentach.

7.  W dawnych czasach na wsi wiosnę witano gaikiem. Ten zwyczaj polegał na chodzeniu 
po okolicy z zieloną gałęzią udekorowaną wstążkami i wiosennymi kwiatami. Zróbcie 
wspólnie klasowy gaik i przejdźcie z nim, śpiewając piosenkę.

6.  Posłuchajcie muzyki. Rozpoznajcie jak najwięcej wiosennych odgłosów i wymieńcie 
je w kolejności, w jakiej występują w utworze.

Gaiczek zielony
melodia ludowa

Ref.  Gaiczek zielony, 
pięknie przystrojony 
w czerwone wstążeczki 
przez śliczne dzieweczki.

1.  A ten gaik z lasu idzie, 
dziwują się wszyscy ludzie. 
Idzie po lipowym moście, 
przypatrują mu się goście.

Ref. Gaiczek zielony…
2.  A ta zima ciężka była, 

co nam ziółka wymroziła. 
Ale my się tak starały, 
żeśmy ziółek nazbierały.

Ref. Gaiczek zielony…
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1.  Wieziemy tu kogucika, 
dajcie jajek do koszyka, 
dajcie, aby choć ze cztery, 
a do tego ze trzy sery 
dla kogucika!   
                      Kukuryku!

2.  Do was tutaj wstępujemy, 
zdrowia, szczęścia winszujemy, 
dajcie też, co macie dodać, 
zdrowia, szczęścia nie żałować 
dla kogucika!   
                      Kukuryku!

3.  Oj, zieleni się, zieleni 
młoda trawka tuż przy ziemi, 
kukuryku, kukuryku, 
już i pełno jest w koszyku 
dla kogucika!   
                      Kukuryku!

1.  Podzielcie się na dwie grupy i wykonajcie piosenkę: I grupa – niech śpiewa, II – niech 
gra na dzwonkach według podanego wzoru. Później zamieńcie się rolami.

Wie – zie – my tu ko – gu – ci – ka, daj – cie ja – jek do ko – szy – ka

sol sol sol sol sol sol sol sol

melodia ludowaWieziemy tu kogucika

Dbamy o swoje bezpieczeństwo



1. pal – ma

2. pi – san – ki

3. śmi – gus - dyn – gus

4. ma – zur – ki  i  ba – by

2. W tych samych grupach recytujcie rytmicznie tekst według podanego wzoru.

Zastąpcie recytację klaskaniem i tupaniem.  
I grupa – niech klaszcze pierwszy rytm,  
II – niech wytupuje drugi rytm. Który rytm, 
waszym zdaniem, pasuje do maszerowania,  
a który do biegania?

4. Dopasujcie wyrazy do klocków rytmicznych i wypowiedzcie je.

Wie-zie-my tu  ko-gu - ci-ka, daj-cie  ja-jek   do  ko- szy-kaI

Wie   -    zie  -   my      tu         ko   -    gu   -    ci   -     kaII

3.  Słuchajcie muzyki i dostosujcie do niej sposób poruszania się – biegajcie 
lub maszerujcie. Słuchajcie uważnie, kiedy muzyka się zmienia.

  Posłuchajcie muzyki.  
Naśladujcie ruchy i gesty nauczyciela
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1. Poruszajcie się do piosenki, powtarzając ruchy i gesty nauczyciela.

3. Znajdźcie na dzwonkach płytki: sol , mi  i la . Zagrajcie na nich te dźwięki.

Teraz zagrajcie: sol , mi , sol , mi , sol , la , sol , mi .

2. Śpiewajcie piosenkę i pokazujcie ręką wysokość śpiewanych dźwięków.

melodia popularnaJawor, jawor

Ja wor,- ja wor,- ja wo- ro- wi- lu dzie,- co wy tu ro bi- cie?-

Bu du- je- my- mo sty- dla pa na- sta ro- sty.-

Ty siąc- ko ni- prze pu- szcza- my,- a je dne- go- za trzy- ma- my.-

Jawor, jawor, jaworowi ludzie,  
co wy tu robicie?
Budujemy mosty dla pana starosty.
Tysiąc koni przepuszczamy,            } bis

        
a jednego zatrzymamy. 

Z wizytą na wsi



4.  Przyjrzyjcie się nutom na pięciolinii i powiedzcie, gdzie „mieszka” nuta la . Otoczcie 
ją pętlą, a następnie zaśpiewajcie całą melodię nazwami nut.

5.  Zaśpiewajcie piosenkę „Jawor, jawor” najpierw sylabami ta i ti, a później nazwami 
nut. Zagrajcie melodię piosenki na dzwonkach.

6.  Zapiszcie ćwierćnutami i ósemkami rytm nad słowami piosenki „Jawor, jawor”.

Ja – wor, ja – wor, ja – wo – ro – wi lu – dzie, co wy tu ro – bi – cie?

sol sol solsol la

a1 a1 a1
la la la

lami mi

Weźcie udział w zabawie przy piosence „Jawor, jawor”. 
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Bawmy się, zróbmy duże koło.
Klaszczmy w ręce, będzie nam wesoło. } bis

1.  Wykonajcie śpiewankę „Bawmy się” ze słowami. Wymieńcie nazwy nut,  
z których składa się melodia śpiewanki. Zakreślcie kółkiem na pięciolinii nutę, której 
nie znacie. Ta nuta nazywa się re .  Powiedzcie, gdzie ona „mieszka”. 

3.  Na małych i większych klockach rytmicznych znajdują się 
nuty, które poznaliście. Na największym klocku znajduje 
się półnuta – odpowiadająca sylabie ta-a. Tak zapisuje się 
w muzyce długi dźwięk. Powiedzcie sylabami rytmicznymi 
początek śpiewanki „Bawmy się”.

re
d1 d1 d1

re re

ta tata tati ti ti tita-a

ta-a 
półnuta

2.  Znajdźcie na dzwonkach płytkę re ,  
a następnie zagrajcie wskazane  
na dzwonkach dźwięki.

muzyka i słowa:  
Grażyna KilbachBawmy się

W świecie wyobraźni



71

5.  Posłuchajcie krakowiaka. Zatańczcie figury przedstawione na ilustracjach.

4.  Rozwiążcie muzyczne rebusy.

wolwer

ska para

mo

rys. 1

rys. 2

rys. 4

rys. 3
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muzyka: Adam Skorupka
słowa: Anna WareckaKałużowy deszcz

Woda źródłem życia
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1.  Biegać po kałużach to przyjemność duża, 
chlapać się wesoło każde dziecko chce. 
Biegać po kałużach i po deszczach, burzach, 
pryskać wszystkim wkoło to zabawa jest. 
Kto w kaloszach chodzi i jak kaczka brodzi, 
wody się nie boi, dobrze bawi się. 
Gdy będziemy duzi, wtedy do kałuży 
nie będziemy wchodzić – każdy o tym wie.

Ref.  Wyjdę sobie na podwórze,  
takie fajne są kałuże, 
kiedy pada deszcz, kałużowy deszcz. 
Dziś na spacer pójdę z tatą  
i w kałuży się pochlapię, 
kiedy pada deszcz, kałużowy deszcz.

2.  Kiedy zła pogoda, to niewielka szkoda, 
bo w kałuży woda do zabawy jest. 
A jak deszcz na dworze, mogę w każdej porze, 
gdy kalosze włożę, dobrze bawić się. 
Biegać po kałużach to przyjemność duża, 
dzisiaj z nami mama będzie biegać też. 
Mamo, włóż kalosze, a jak cię poproszę,  
pobiegniemy razem, kiedy pada deszcz.

Ref.  Wyjdę sobie na podwórze,  
takie fajne są kałuże…

bul      bul   chla-pu  chla-pu       bul         bul    chla-pu  chla-pu

bul      bul   chla-pu  chla-pu  kap kap kap kap  chlup

1.  Zaśpiewajcie piosenkę sylabami naśladującymi odgłosy deszczu według podanego 
wzoru.
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2.  Przygotujcie różne naczynia i napełnijcie je wodą. Zagrajcie na tych „instrumentach” 
akompaniament do piosenki.

3.  Posłuchajcie wodnych odgłosów. Ponumerujcie ilustracje zgodnie z kolejnością 
odgłosów, które usłyszeliście.

4. Zagrajcie utwór „Wodna muzyka” zgodnie z podanym wzorem.

 

 Przygotujcie wodę z mydłem i rurki do napojów nacięte z jednej 
strony. Słuchajcie muzyki i puszczajcie bańki mydlane.
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1.  Łąka to owadów królestwo, jest tu zielono, niebiesko 
i złociście, i tęczowo, jednym słowem – kolorowo.

Ref.  Są motyle fruwające, są i mrówki biegające, 
jest też żuk bardzo powolny i skaczący konik polny.

2.  Kwiat się mieni w świetle słońca, pszczółka też lata bzycząca, 
obok ważka przelatuje, złotym latem się raduje.

Ref. Są motyle fruwające, są i mrówki biegające…

muzyka i słowa:  
Agnieszka Jędrzejewska-StachuraŁąka – królestwo owadów

1.  Zaśpiewajcie zwrotki piosenki, tańcząc w kole. Podczas śpiewania refrenu 
naśladujcie owady, o których śpiewacie.
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2.  Wykonajcie „wiosenny koncert na łące”.  Zaproponujcie przedmioty, na których 
będziecie naśladować odgłosy wiosennej łąki.

4.  Podzielcie się na grupy i zagrajcie akompaniament do „Marsza koników polnych” 
na bębenkach, kołatkach i drewienkach.

3.  Słuchając muzyki, wykonajcie kwiaty z papierowych serwetek według wskazówek 
nauczyciela. Zatańczcie z waszymi kwiatkami „Walca kwiatów”.

Wymawiajcie bardzo wyraźnie podane nazwy owadów:

żuk, chrząszcz, świerszcz, mrówka, pszczoła 
Niech każdy z was ułoży rymowankę z nazwą owada, który najbardziej 
mu się podoba.

I

II

III
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muzyka: Krzysztof Heering
słowa: Józef SolińskiPtasie głosy

1.  Słowik nuci, wróbel ćwierka, kukułeczka kuka. 
„Stuku-puk” wtóruje dzięcioł, gdy korników szuka. 
Pięknie dziś wygląda dudek: wachlarz, piórka nowe. 
„Put-put” woła swoją żonę: Gniazdo już gotowe!

2.  „Cici-giurrr” – czubatka w dziupli dzieciom zapowiada: 
Zaraz tata na kolację przyniesie owada. 
Może kiedyś o północy „Puh-huh” usłyszycie. 
To na pewno będzie puchacz, co zna nocne życie.

3.  Słowik nuci, wróbel ćwierka, kukułeczka kuka. 
„Stuku-puk” wtóruje dzięcioł, gdy korników szuka.

Świat z lotu ptaka
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1.  Zaśpiewajcie popularną melodię „Panie Janie” głosem wybranego ptaszka. 

2.  Rozpoznajcie odgłosy różnych ptaków. Wklejcie odpowiednie fotografie ptaków 
z wyklejanki. 

4.  Ułóżcie z podanych w wyklejance odgłosów i wklejcie niżej zapis ptasich treli. 
Zagrajcie na dzwonkach tę ptasią kompozycję.

3.  Wykonajcie „ptasi koncert”. Na próbie przed koncertem poćwiczcie ptasie trele, 
zastępując odgłosy nazwami nut.

ku ku-

kle kle kle kle

gru chu,- gru chu-kra kra

ćwir ćwir ćwir ćwir
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Rodzina fletów
Poznajcie rodzinę fletów, do której  należą flet podłużny i jego odmiany, flet 
poprzeczny i flet piccolo (czytaj: pikolo). W muzyce ludowej są wykorzystywane 
inne instrumenty z tej rodziny: fujarka, okaryna, a także gliniane ptaszki 
i fletnia Pana.

5. Posłuchajcie dźwięków instrumentów z fletowej rodziny.

okaryna

flet poprzeczny

flet piccolo 

fletnia Pana

fujarkaflet podłużny

gliniane ptaszki
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1.  Ten walczyk jest dla rodziców, 
dziś tańczą go raz, dwa, trzy. 
Mamusia ma piękną suknię, 
a spinka w jej włosach lśni.

2.  Nasz tatuś prowadzi mamę 
w tym tańcu na raz, dwa, trzy. 
Braciszek patrzy z podziwem: 
– Siostrzyczko, popatrz i ty.

3.  Rodzice lekko wirują, 
muzyka gra raz, dwa, trzy. 
Zapraszam siostrę do walca: 
– Zatańczmy także i my!

4.  Ten walczyk jest dla rodziców, 
wciąż tańczą go raz, dwa, trzy. 
Pobiegnę po kwiaty dla nich, 
będą to fiołki i bzy.

muzyka: Jan Kasprzyk
słowa: Józef SolińskiWalczyk dla rodziców

Między nami 
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2. Zaśpiewajcie życzenia dla mamy i dla taty.

3.  W melodii życzeń dla taty zauważyliście nieznaną nutę. To jest nuta do . Otoczcie ją 
pętlą. Nuta do  „mieszka” pod pięciolinią, na tak zwanej pierwszej linii dodanej dolnej. 
Znajdźcie na dzwonkach płytkę do  i zagrajcie dźwięk do .

1.  Podzielcie się na cztery grupy. Każda grupa zagra akompaniament do jednej zwrotki 
piosenki. Skorzystajcie z podanego wzoru.

Ko cha- na- ma mo- żyj nam sto lat!

Sto lat! Sto lat! Żyj nam dro gi- ta to!-

do
c1

do
c1

do
c1

I grupa

III grupa

II grupa

IV grupa
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4.  Zaśpiewajcie życzenia dla mamy i taty, zastępując słowa nazwami nut. Pokazujcie 
ręką położenie nut.

5.  Z pięciu poznanych dźwięków ułóżcie własną melodię dla mamy i taty. 
Zagrajcie ją na dzwonkach.

6.  Posłuchajcie muzyki. Wybierzcie ilustrację, która najbardziej do niej pasuje. Niech 
każdy z was narysuje ramkę do tej ilustracji.

sol mi la re do

Przedstawcie mieszkańców wiosennej łąki,  
posługując się głosem i ruchem.
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1.  Hen, na górze stoi zamek, 
a na zamku wieże, 
może Śnieżka w zamku mieszka? 
A może rycerze?

Ref.  Baju, baj, książeczko, 
baju, baju, baj,  
baju, baj, książeczko, 
dzieciom bajkę daj!

2.  Tańczy w zamku król z królową, 
tańczą też rycerze, 
tańczy Śnieżka i krasnale. 
A kto mnie wybierze?

Ref. Baju, baj, książeczko…
3.  Mam książeczkę pełną bajek, 

bajek z obrazkami, 
o rycerzach, którzy dzielnie 
walczą ze smokami.

Ref. Baju, baj, książeczko…

muzyka: Adam Skorupka
słowa: Anna BernatBaju, baj, książeczko

?

Dzieci lubią czytać
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