
                    SCENARIUSZ ZAJĘĆ Z MUZYKI TIK  
                                            KL.I-III SP 
 
TEMAT:- „Magiczna liczba siedem „- nauka ruchów do słów i melodii piosenki. 
 
Termin realizacji: 07.02.2019r.  

Nauczyciel: E. C. 

Cele ogólne: 
1. Poznanie nowej piosenki oraz ruchów naśladowczych do słów i melodii 
     Zabawy pt: „Magiczna liczba siedem”. 
2. Rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowo-wzrokowej. 
3. Stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka poprzez muzykę 
4. Kształtowanie umiejętności słuchania muzyki poprzez doświadczanie 
    różnorodnych bodźców słuchowych związanych z rytmem i tonalnością. 
5.  Rozwijanie wrażliwości muzycznej, rozbudzanie wyobraźni, pobudzanie 
      ekspresji twórczej podczas tworzenia i improwizowania. 
6.  Wydłużenie koncentracji uwagi. 
7. Rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała, 
8.  Rozwijanie umiejętności komunikacji z otoczeniem poprzez wokalizacje,  
      ruchy i gesty. 
8. Nawiązywanie kontaktów prowadzącego z grupą i w grupie pomiędzy 
    uczestnikami. 
9. Reagowanie na polecenia nauczyciela. 
10. Utrwalanie znajomości cyfr od 1 do 7 
11. Kształtowanie umiejętności przeliczania i tworzenia elementów zbioru  
       w zakresie 7 
12. Utrwalanie zapisywania cyfr od 1 do 7 
 
Cele terapeutyczne: 
1. Wyrabianie pozytywnego nastawienia do otoczenia. 
2. Likwidowanie napięć i stresów. 
3. Rozładowanie negatywnych emocji. 
4. Odczuwanie radości ze wspólnej zabawy. 
5. Kształtowanie postaw empatycznych. 
6. Budowanie więzi między uczestnikami. 
7. Integracja grupy, tworzenie dobrego nastroju i klimatu w grupie. 
8.  Rozwijają umiejętności komunikacji z otoczeniem poprzez wokalizacje,  



     ruchy i gesty. 
9. Aktywnie słuchają muzyki poprzez jej ilustrację ruchową 
 
Cele operacyjne - dziecko potrafi: 
1. Wykonywać polecenia nauczyciela. 
2. Odtworzyć ruch pokazany przez nauczyciela. 
3. Skupić uwagę na zadaniu. 
4. Interpretować ruchem piosenkę, 
5. Napisać cyfry od 1 do 7 
Forma zajęć:  

• zajęcia zespołowe, zindywidualizowane. 

Metody:  

• czynna - udział dzieci w zajęciu i zabawie ruchowej, 
• słowna - wypowiedzi na dany temat 
• oglądowa- pokaz filmu.  
• praktycznego działania  

Metoda pedagogiki zabawy –„ Klanza” 

Środki dydaktyczne: 
            1.    kartoniki z cyframi, sylwety krasnoludków, czapeczki,  

2. dotykowy monitor interaktywny   

PRZEBIEG ZAJĘCIA 
1. Przywitanie się z dziećmi przez podanie dłoni – „przesłanie iskierki”. 
2. Piosenka powitalna „ Wszyscy są” 
Cel: Budowanie więzi między uczestnikami, ćwiczenie dużej motoryki oraz 
koordynacji słuchowo-wzrokowo-ruchowej. 

Wszyscy są ,Witam Was (zabawa w łapki ) 
Zaczynamy już czas 
Jestem ja....., jesteś Ty...... (wskazujemy siebie, wskazujemy na partnera ) 
Raz...., dwa...., trzy. ... ( klaszczemy ) 
 
Ustawiamy się po obwodzie koła twarzami do siebie 
Klaszczemy 3x w swoje dłonie 
Klaszczemy 3 trzy w prawą dłoń partnera na skos 
Klaszczemy 3 x razy w lewą dłoń partnera na skos 
Wskazujemy oburącz na siebie  
Wskazujemy oburącz na partnera 



Dwa klaśnięcia w dłonie partnera 
Przesuwamy się w prawo o jedną osobę 
 
1. Wprowadzenie do tematu – rozwiązanie zagadki:- 
 „Malutki człowieczek z wielu bajeczek”  
N. pyta:- Jakie znacie bajki, w których występują krasnoludki?  
- Wypowiedzi uczniów na temat znanych im bajek. 
N. mówi: W naszej klasie ukryły się krasnoludki, spróbujcie je odnaleźć.  
- Tworzenie zbioru o określonej liczbie elementów i zbioru 7-elementowego – 
zbioru odnalezionych krasnali. 
N.  prosi wybranego ucznia żeby policzył ile jest odnalezionych krasnali. 
-  Ponumerowanie krasnali kartonikami z cyframi. 
 
2. „Krasnoludki robią pranie” – rozwiązywanie zad. matematycznego. 
N. Przyczepia na tablicy sznurek i „rozwiesza” czapeczki krasnoludków - 6.  
N. mówi: Pewnego dnia krasnoludki zrobiły pranie. 
Czy wszystkie krasnoludki wywiesiły swoje czapeczki do wyschnięcia?  
Ile krasnoludków tego nie zrobiło? Skąd to wiecie?  
Ponumerujmy ubrania. 
Ile czapeczek trzeba dowiesić?  
- Uczniowie numerują czapeczki kartonikami z cyframi i porównują ilość 
krasnoludków i ich ubrań. 
 
3. Zabawa „Pokazywanie liczb”. 
 Nauczyciel pokazuje kartonik z liczbą.  
Zadaniem uczniów jest pokazanie tylu palców, żeby razem było ich tyle ile 
pokazał Nauczyciel. 
 
4. Część właściwa : 
1. Osłuchanie z melodią i słowami utworu z metody muzyczno-ruchowej 
    „Klanzy” - „Magiczna liczba 7”. 
2. Próba wyklaskania rytmu melodii. 
3. Pokazanie przez nauczyciela właściwych ruchów do w/w zabawy . 
4. Ustawienie dzieci. 
5. Przebieg zabawy „ Magiczna liczba 7 „ - naśladowanie ruchów nauczyciela. 
 
Cel zabawy :  
Integracja grupy, ćwiczenie dużej motoryki, utrwalenie liczb od 1 do 7. 
             Uczestnicy tworzą koło, trzymając się za ręce, maszerują w prawą stronę 
śpiewając dwa razy pierwszy wers piosenki. 



 
a) „Czy znasz, czy znasz, magiczną liczbę siedem?” .  
b) Dodając na końcu kolejno liczby od 1-7 
c) „Tak jest jeden” 
d) „Tak jest dwa” itd. ...- do : „Tak jest siedem”- wykonują pokazywane przez 
prowadzącego poszczególne czynności: 
e) - tak jest jeden – podnosimy prawą rękę do góry 
f) - tak jest dwa – podnosimy lewą rękę do góry 
g) - tak jest trzy – prawą rękę podnosimy do boku 
h) - tak jest cztery – lewą rękę podnosimy do boku 
i) - tak jest pięć – klaśnięcie 
j) - tak jest sześć – obracamy się wokół własnej osi 
k) - tak jest siedem – kłaniamy się 
Kilkakrotne powtarzania sekwencji ruchów 
  
5. Zakończenie zajęć. 
Dzieci stojąc w kole trzymają się za ręce i przesyłają sobie „iskierkę „-uśmiech 
na początek dnia. 
 
 
 
 


