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ŚPIEWAMY KOŁYSANKĘ- zajęcia umuzykalniające 

 
1.”Cicho sza”-Rodzic prosi dziecko o podanie słów, które kojarzą się z ciszą  

lub ją oznaczają ( np. cicho sza!, ciii, sza!, cyt, pst!) oraz z hałasem ( hop, hop! Hurra!, hej!, tup!, bach! Itp.). 

Dzieci mogą powtarzać po rodzicach zaproponowane słowa z odpowiednią intonacją. 
 

2.„Kto mruczy?” – ćwiczenia fonacyjne. 

Dzieci słuchają wiersza i w odpowiednim miejscu mruczą – cicho, z jednakową głośnością 

i jak najdłużej na jednym wydechu wypowiadając głoskę m: 

 

Mały kotek wskoczył 

na babci kolana, 

mruczy, by tu zostać 

do samego rana: 

- Mmm…, mmm… 

 

A gdy kotek widzi 

miskę pełną mleka, 

głośno sobie mruczy, 

z wypiciem nie zwleka: 

- Mmm…, mmm… 

 

Także duże misie 

śniąc o plastrach miodu 

mruczą bardzo głośno 

i nie czują głodu: 

- Mmm…, mmm… 

 

Kiedy bure misie 

są w pobliżu ula, 

przyjemne mruczenie 

aż pszczółki rozczula: 

- Mmm…, mmm… 

 

Bardzo grzeczne dzieci, 

aby mówić pięknie, 

na ćwiczeniach mruczą 

przyjemnie i dźwięcznie: 

- Mmm…, mmm… 
 

3. „Co słyszysz?” -rozpoznawanie dźwięków wydawanych przez przedmioty  

(przy zasłoniętych oczach, które przygotował rodzic) np. szeleszcząca kartka, dźwięk kluczy, przelewanie 

wody, wrzucanie klocków do pojemnika itp. 
 



 

4.Zabawa ruchowa z wykorzystaniem utworu „Jezioro łabędzie”.  

Dzieci naśladują ruchem swojego ciała łabędzie. Jeśli muzyka jest głośna – dzieci tańczą, rodzic ścisza 

muzykę – „łabędzie” zasypiają. https://www.youtube.com/watch?v=C7Yi0CdtTc4 

 

 

5. „Kołysanka”- Rodzic pyta czy Dziecko zna takie specjalne piosenki, które zawsze śpiewa się cicho. 

Wyjaśnienie dziecku, że niektóre piosenki śpiewamy cicho, bo ich zadanie polega na… uśpieniu dziecka- są 

to kołysanki. Słuchanie i śpiewanie ulubionej kołysanki dziecka. Lub nauka zaproponowanej kołysanki: 

„Siwa chmurka”: https://www.youtube.com/watch?v=h4P9ammTc1w 

Siwa chmurka 

 

Małe dzieci mrużą już oczka 

małym dzieciom chce już się spać 

już do okien zagląda nocka 

będzie nam cicho śpiewać i grać 

 

Siwa chmurka po niebie płynie 

siwy ptaszek za oknem śpi 

mały świerszczyk zasnął w kominie 

zaśnij dziecinko, zaśnij i ty… 
Luli laj, luli laj… Luli laj, luli laj…. 
 

6. „Kołyszemy do snu”- śpiewanie, mruczenie znanych melodii lalkom i pluszakom. 

 

7. „Co to jest cisza?” – rysowanie mazakami, malowanie farbami, kredkami, pastelami  
(do wyboru). Twórczość własna  
 

https://www.youtube.com/watch?v=C7Yi0CdtTc4
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