
Przedmiot: muzykoterapia 
Klasa: VII, VIII SP 
Temat: Zabawy i ćwiczenia przy muzyce klasycznej. 

♪ Antonio Vivaldi – „Wiosna” z cyklu „Cztery pory roku”                                                        
https://www.youtube.com/watch?v=Tl8Z-tr73ss 

 

Opowieść ruchowa do muzyki Vivaldiego „Cztery pory roku” – „Wiosna” 

Zabieram Was na wycieczkę na łąkę. Wsiadamy do naszego pociągu i ruszamy za miasto. 
(Pociąg jedzie po linii leniwej ósemki).  

Dojechaliśmy. Wysiadamy z pociągu. A teraz zamknijcie na chwilę oczy.                                        
(Na dywanie są rozłożone elementy łąki: kwiaty, pszczoły, motyle, bociany, żaby).  

Oto nasza łąka. Jakie tu świeże powietrze, jak cudownie pachnie.                                                        
(Oddychanie przeponowe - bierzemy głęboki oddech nosem, powolny wydech ustami).  

Na łące rosną kwiaty. Zobaczmy jakie wyrosły, jakie mają kolory.                                                              
(Dzieci zamieniają się w kwiatki).    

Kiełek wyszedł z ziemi.                                                                                                                               
(Dzieci siedzą na piętach, głowy schowane w kolanach). 

Słonko świeci, deszcz pada, kwiatki rosną.                                                                                         
(Dzieci powoli się prostują, wyciągają proste dłonie do góry). 

Kładziemy się na plecach i obserwujemy chmury. Widzimy jakie mają kształty, jak pędzi je 
wiatr. Teraz spróbujcie narysować jedną ręką chmurę, teraz drugą ręką, teraz obiema 
jednocześnie.  

Na łące rosną kolorowe kwiaty, a nad nią jest piękne niebo. Łąkę słychać różnymi dźwiękami, 
ciągle coś się na niej dzieje.  

Posłuchajcie i spróbujcie odgadnąć do kogo należy ten dźwięk.                                                      
(Dzieci słuchają, odgadują, a następnie na łące odnajdują „właściciela głosu”) 

(Dzieci przyklejają na przygotowaną makietę łąki odnalezione emblematy. Na końcu dzieci 
doczepiają kwiaty. W taki sposób przenoszą łąkę na karton). 

A teraz wsiadamy do pociągu i wracamy.  

 
 
 



♪ Johannes Brahms – „Taniec węgierski g-moll nr 2”  
https://www.youtube.com/watch?v=jnrv0MK4TaA 

 

„Mała orkiestra” – gra na instrumentach perkusyjnych do utworu Johannesa Brahmsa 
„Taniec węgierski g-moll nr 2”. 

Grupy instrumentów: 
1 grupa: drewienka, bębenki, grzechotki,                                                                                             
2 grupa: trójkąty, tamburyna. 

I część utworu (podzielona jest na dwa fragmenty A i B).                                                               
Grają instrumenty z grupy 1 (drewienka, bębenki, grzechotki).                                                                                                             
A 
- zaczynają grać drewienka, 
- kiedy muzyka staje się głośniejsza – grają bębenki, 
- kiedy słyszymy muzyka cichnie – grają grzechotki 
B 
- wszyscy razem (drewienka, bębenki, grzechotki), 
- zwolnienie – grają grzechotki,                                                                                                               
- powrót do tempa - wszyscy razem (drewienka, bębenki, grzechotki)                                              
A                                                                                                                                                                                
- zaczynają drewienka 
- kiedy muzyka staje się głośniejsza – grają bębenki, 
- kiedy słyszymy muzyka cichnie – grają grzechotki 
B 
- wszyscy razem (drewienka, bębenki, grzechotki), 
- zwolnienie – grają grzechotki, 
-powrót do tempa - wszyscy razem (drewienka, bębenki, grzechotki) 

II część utworu                                                                                                                                                                   
Grają instrumenty z grupy 2 (trójkąty, tamburyna)                                                                                   
- zaczynają wszyscy razem (trójkąty, tamburyna)                                                                                         
- zwolnienie – trójkąty, 
- przyspieszenie – tamburyna,                                                                                                                        
- zwolnienie – trójkąty, 
- przyspieszenie – tamburyna,                                                                                                                                             
- zwolnienie – trójkąty, 
- przyspieszenie – tamburyna,                                                                                                                        
- zwolnienie – trójkąty, 
- przyspieszenie – tamburyna. 



I część utworu                                                                                                                                           
Grają instrumenty z grupy 1 (drewienka, bębenki, grzechotki).                                                                                                             
A 
- zaczynają grać drewienka, 
- kiedy muzyka staje się głośniejsza – grają bębenki, 
- kiedy słyszymy muzyka cichnie – grają grzechotki 
B 
- wszyscy razem (drewienka, bębenki, grzechotki), 
- zwolnienie – grają grzechotki,                                                                                                               
- powrót do tempa - wszyscy razem (drewienka, bębenki, grzechotki)                                               

Zakończenie                                                                                                                                              
Grają wszystkie instrumenty z grupy 1 i 2. 
 

 


