
Zabawy 
muzyczno -
plastyczne

Bawimy się z całą rodziną



Malarz

• Celem tej zabawy jest uwrażliwienie dzieci na artykulację muzyki. Improwizacja 
muzyczna stanowiąca podkład składa się z fragmentów różniących się np. tempem  . 
Zadaniem dzieci jest odzwierciedlenie różnic pomiędzy tymi dwoma odmiennymi 
sposobami wydobycia dźwięku. 

• Wersja I Dzieci stoją lub siedzą na podłodze. Każde dziecko jest malarzem. „Maluje” 
gestami rąk obraz składający się z punktów i linii 

• Wersja II Dzieci łączą się w pary i stają naprzeciwko siebie w niewielkiej odległości. 
Jedno z nich wyznacza zgodnie z muzyką punkty i linie w przestrzeni. Drugie 
naśladuje jego gesty w odbiciu lustrzanym. 

• Wersja III Dzieci przy muzyce malują flamastrami lub farbami abstrakcyjny obraz 
składający się z kropek i linii.



Punkty ,plamy, linie.

Punkty, plamy i linie jest to zabawa, która  polega na tworzeniu z 
różnych drobnych przedmiotów codziennego użytku (kawałki 
sznurka, szmatki, fasolki, jabłka, orzechy) abstrakcyjnych 
kompozycji plastycznych i odzwierciedlaniu ich kształtów - punkty, 
plamy i linie – w muzyce, poprzez grę na różnych  posiadanych w 
domu instrumentach perkusyjnych – punkty dźwiękowe, plamy 
dźwiękowe, linie melodyczne. 



Motyl

• Zabawa muzyka barwna jak motyle polega na słuchaniu 

muzyki( kilku fragmentów ,różniących się nastrojem) i 

dobieraniu pasujących do nich kolorów. Dziecko koloruje 

kontur motyla. Można wykorzystać farby. 



Zabawa muzyczno – plastyczna
Dorysowanki

• Dorysowanki to zabawa dla dwojga lub trojga  dzieci. Na 

podłodze leżą kartki i mazaki . Dzieci wysłuchują 1 zwrotki 

dowolnej piosenki. Potem rysują ilustracje do tej zwrotki . 

Następnie zmieniają miejsca i staja przy innej kartce. Rysują 

ilustrację do drugiej zwrotki . Piosenkę można powtórzyć i 

rysować dalej. Powstają wielobarwne kompozycje.  



Mozart przewodnikiem Esy -floresy

• Ostatnio modny jest tzw. doodling, czyli proste wzory (esy –

floresy) kreślone na kartce kolorowego  papieru. Papier 

można samemu przygotować malując kolorowe plamy 

wodnista farbą. Muzyka Mozarta (szczególnie symfonia 

Jowiszowa) pobudzi dzieci do działań plastycznych.



Mandale

• Przy spokojnej , relaksacyjnej muzyce dziecko można 

rysować lub układać symetryczne wzory tzw. mandale, do 

układania można wykorzystać piasek , szyszki,patyczki, 

muszelki, nasiona…



Tańcząca nitka

• Malowanie nitką w rytm wolnej muzyki  to magiczna zabawa 

plastyczna dla dzieci .Ćwiczy małą motorykę. Na kartkę 

kładziemy kilka kleksów gęstej farby. Nitkę jednym końcem 

zanurzamy w farbie i kładziemy na kartce tak ,aby czysty 

koniec wystawał poza krawędź. Nakrywamy drugą kartką i 

wyciągamy nitkę. Powtarzamy proces. 

To zdjęcie, autor: Nieznany autor, licencja: CC BY

http://flickr.com/photos/mvannorden/8276156028
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/


Tęcza

• Jest to zabawa plastyczna na ożywienie. Wyklejamy tęczę 

plastelinowymi kulkami. Towarzyszy nam muzyka  np.. 

P.Czajkowskiego „Taniec wieszczki cukrowej”



Zagadki dźwiękowe(memo słuchowe)

• Do pojemniczków po zabawkach z kinder niespodzianek 

wkładamy małe spinacze, drobny makaron, ryż, muszelki, 

koraliki… . Tworzymy 8 jednakowo brzmiących par. 

Prezentujemy dźwięk jednego jajka, a dziecko szuka pary.



Instrumenty

• Dzieci słuchają utworu z solową grą dowolnego 

instrumentu. Prezentujemy im kilka ilustracji instrumentów. 

Wybierają i kolorują ten, który jest dominujący.


