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Drodzy Rodzice! 

Dzisiejsze zajęcia wpisują się w obszar edukacji artystycznej. Nie będą to jednak 

zwykłe zajęcia, polegające na pracy odtwórczej. Dziś zaproponuję dzieciom 

odkrywanie piękna muzyki poważnej poprzez ekspresję plastyczną. 

Edukacja plastyczna 3 - latka to przede wszystkim koła, fale, kreślenie ósemek. 

To zabawa kolorami i tworzenie oryginalnych  dzieł, pobudzających wyobraźnię 

dziecka. Czasami  bliżej niesprecyzowane wzory tworzą taniec „liści na wietrze” 

lub „samolot szybujący w przestworza”. I o to chodzi!!! :) Kreatywność, 

niesztampowe myślenie, wyobraźnia to właśnie połowa sukcesu. 

Ruchy obrotowe rąk i nadgarstka kształtują motorykę małą, usprawniają dłoń i 

precyzyjność ruchów. Pamiętajmy, że sprawna ręka to również sprawna mowa. 

Zatem bawmy się twórczością plastyczną. 

Muzyka poważna uwrażliwia nas na piękno otaczającej przyrody, jest źródłem 

kultury i sztuki w mały człowieku. 

„Wiosna” 

Część I 

1. Do wykonania dzisiejszej  pracy plastycznej potrzebne będą miękkie kredki 

(najlepiej pastele) w czterech kolorach: 

- żółty, 

- zielony, 

- czerwony, 

- niebieski, 

kartka z bloku rysunkowego, żółta plastelina  oraz utwór muzyczny pt. 

„Wiosna” – Antonio Vivaldiego  ( https://www.youtube.com/watch?v=jdLlJHuQeNI ) 

2. Zadanie składać się będzie z kilku etapów. Pierwszy przygotowawczy 

pobudzający wyobraźnię – drugi tworzenie pracy. 

Drogi przedszkolaku, usiądź na dywanie i poproś, żeby mama lub tata usiadł za 

twoimi plecami. Za chwilę twój rodzic włączy muzykę. Zamknij oczy i posłuchaj 

jej przez chwilę w ciszy. Zwróć uwagę na zmianę tempa utworu. Spróbuj 

https://www.youtube.com/watch?v=jdLlJHuQeNI
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usłyszeć szybkie i wolne momenty w muzyce. Słuchajcie dalej razem i niech 

mama lub tata zacznie malować na Twoich plecach to, co słyszy w muzyce.   

Po jakimś czasie zamieńcie się rolami. Teraz Ty, przedszkolaku, narysuj mamie 

lub tacie na plecach to, co usłyszałeś. Prawda, że to łatwe?! 

Cóż za piękne dzieło!!! 

 

Włącz utwór jeszcze raz. Gdy usłyszysz muzykę, wybierz 

jedną kredkę z 4 przygotowanych kolorów i zacznij malować po 

kartce tak, jak robiłeś to palcem po plecach rodzica. 

Możesz tworzyć koła, fale, wiry, kropki, kreski itp. 

Gdy muzyka jest szybka wykonuj szybkie ruchy rąk, gdy zwalnia 

zwalniaj z nią.  

Co kilka minut zmieniaj kolor i styl malowania.  

Gdy zamalujesz całą kartę, praca będzie prawie gotowa!  

 

Na środku kartki wyklej z plasteliny duże słońce (środek słońca zrób z dużej 

kulki, promyki ulep z plastelinowych wężyków.)  

Gdy to wykonasz, powieś pracę na lodówce☺ 

 

Część II 

Po południu odsłuchaj utwór jeszcze raz i spróbuj zatańczyć 

do muzyki. Wyobraź sobie, że jesteś Panią Wiosną, która 

idzie przez świat i budzi do życia rośliny, zwierzęta, ptaki.   

Pamiętaj o zmianie tempa. Wyraź to ruchem. Pozwól, aby 

całe Twoje ciało było w ruchu. 

Powodzenia! 

Propozycja zabaw podzielona jest na dwie części zabawowe.  

Część I - poranna, część II - popołudniowa.                                                                            
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