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Św. Mikołaj

Fantastyczny gość

Piosenka na YouTube

Piosenka na Spotify

PDF z tekstem

Gesty

Linia melodyczna i klawiatura

Kasia Zaniatmuz. i sł.

Wersja wokalna

Wersja instrumentalna

Nuty z akordami i tekstem
 

spis treści

https://muzykat.com/
https://youtu.be/3JqlZKaakQ0
https://open.spotify.com/album/2v2ejSCLg4QbTJjFpvvln1?si=o3Ca1o3rRKeBTmORJGjfqw
https://muzykat.com/fantastyczny-gosc-tekst/
https://fb.watch/gHAPudN7eS/
https://muzykat.com/fantastyczny-gosc-linia-melodyczna-i-akordy/
https://muzykat.com/o-mnie/
https://muzykat.com/produkt/fantastyczny-gosc-wok-c120/
https://muzykat.com/produkt/fantastyczny-gosc-podklad-c120/
https://muzykat.com/produkt/fantastyczny-gosc-nuty-c/


Piosenka na YouTube

Piosenka na Spotify

Live - jak gram na ukulele

PDF z tekstem i chwytami na ukulele

Live z dzwonkami
minuta 14:08 (B-dur)
minuta 22:08 (C-dur)

Jak gram to na pianie?
minuta 1:02:00

Wersja wokalna

Wersja instrumentalna z linią mel. (tonacja YouTube)

Wersja instrumentalna bez melodii (tonacja YouTube)

Wersja instrumentalna z linią mel. (tonacja YouTube_
tempo wolniejsze 

Wersja instrumentalna z linią mel. C-dur

Wersja instrumentalna bez melodii C-dur

Nuty z akordami i tekstem - tonacja C-dur
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ZIMA SIĘ ZACZYNA
Kasia Zaniatmuz. i sł.spis treści

https://youtu.be/sA757Qeb6ns
https://open.spotify.com/track/1adV66EKzUnSbXrh4E2AcW?si=3e5ee66628f54e43
https://fb.watch/gHJGWYKG47/
https://muzykat.com/zima-sie-zaczyna-ukulele/
https://fb.watch/gHIxC-aNnK/
https://fb.watch/gHIxC-aNnK/
https://muzykat.com/produkt/zima-sie-zaczyna-wok/
https://muzykat.com/produkt/zima-sie-zaczyna-podklad-mel-b115/
https://muzykat.com/produkt/zima-sie-zaczyna-podkladbez-mel-b115/
https://muzykat.com/produkt/zima-sie-zaczyna-podklad-z-mel-b100/
https://muzykat.com/produkt/zima-sie-zaczyna-podklad-z-mel-b100/
https://muzykat.com/produkt/zima-sie-zaczyna-podklad-z-mel-b100/
https://muzykat.com/produkt/zima-sie-zaczyna-podklad-z-mel-b100/
https://muzykat.com/produkt/zima-sie-zaczyna-podklad-z-mel-c115/
https://muzykat.com/produkt/zima-sie-zaczyna-podklad-bez-mel-c115/
https://muzykat.com/produkt/zima-sie-zaczyna-nuty-c/
https://muzykat.com/
https://muzykat.com/o-mnie/


MuzyKat | MUZYKALNIE DLA DZIECI
www.muzykat.com

4

nadchodzi zima

Piosenka na YouTube

Piosenka na Spotify
 
Gesty

PDF z tekstem

Kasia Zaniatmuz. i sł.

Wersja instrumentalna

Nuty z akordami i tekstem

spis treści

https://muzykat.com/
https://youtu.be/nDMcqFzI-VY
https://open.spotify.com/track/0EIDvOEhsYkLH5QwMGn7Vr?si=151a1a65aa91480b
https://fb.watch/gHG89l1uSF/
https://muzykat.com/nadchodzi-zima-tekst/
https://muzykat.com/o-mnie/
https://muzykat.com/produkt/nadchodzi-zima-podklad-z-mel-a120/
https://muzykat.com/produkt/nadchodzi-zima-nuty-a/
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kto to taki?

Piosenka na YouTube

Piosenka na Spotify 

Live z dzwonkami

Gesty

PDF plansze do nauki gestów

PDF z tekstem, akordami i chwytami na ukulele 

Kasia Zaniatmuz. i sł.

Wersja wokalna

Wersja instrumentalna

Nuty z akordami i tekstem

Nuty z chwytami na ukulele i
tekstem 

Dwugłosowa instrumentacja
na dzwonki 

spis treści

https://muzykat.com/
https://youtu.be/Dc0bmqFOm3A
https://open.spotify.com/album/6RNwyoLzg81gBFgy1iou2V?si=Cf44zQdwShOx0B55c5wj0g
https://open.spotify.com/album/6RNwyoLzg81gBFgy1iou2V?si=Cf44zQdwShOx0B55c5wj0g
https://fb.watch/2YidTcHum6/
https://fb.watch/gHIbN7riUh/
https://muzykat.com/kto-to-taki-hasla-gesty/
https://muzykat.com/kto-to-taki-ukulele/
https://muzykat.com/kto-to-taki-ukulele/
https://muzykat.com/o-mnie/
https://muzykat.com/produkt/kto-to-taki-wok-120c/
https://muzykat.com/produkt/kto-to-taki-podklad-z-mel-120c/
https://muzykat.com/produkt/kto-to-taki-nuty-c/
https://muzykat.com/produkt/kto-to-taki-nuty-chwyty-ukulele-c/
https://muzykat.com/produkt/kto-to-taki-nuty-chwyty-ukulele-c/
https://muzykat.com/produkt/muzykalny-zeszyt-1-dzwonki-kto-to-taki/
https://muzykat.com/produkt/muzykalny-zeszyt-1-dzwonki-kto-to-taki/
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co-lęda
Kasia Zaniatmuz. sł: Bożena Czekańska-Mirek, sł.

Piosenka na YouTube

Live - podaję akordy
minuta 1:02:00

Wersja wokalna

Wersja instrumentalna bez
melodii 

Nuty z akordami i tekstem
 

spis treści

https://muzykat.com/
https://muzykat.com/o-mnie/
https://youtu.be/Pb9c6LUPv5Y
https://fb.watch/gHIxC-aNnK/
https://muzykat.com/produkt/co-leda-wok-a80/
https://muzykat.com/produkt/co-leda-podklad-be-mel-a80/
https://muzykat.com/produkt/co-leda-podklad-be-mel-a80/
https://muzykat.com/produkt/co-leda-nuty-a/
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CUDA
Kasia Zaniatmuz. i sł.

Wersja instrumentalna bez
melodii 

Nuty z akordami i tekstem
 

Piosenka na YouTube

Piosenka na Spotify

spis treści

https://muzykat.com/
https://muzykat.com/o-mnie/
https://muzykat.com/produkt/cuda-podklad-bez-mel-a130/
https://muzykat.com/produkt/cuda-podklad-bez-mel-a130/
https://muzykat.com/produkt/cuda-nuty-a/
https://youtu.be/u39shrJrQY0
https://open.spotify.com/album/2mKAW8OsZFO0HxTRJVDFf1?si=DDPwGNJeQ9Co-vybg03ZTA
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PINGWInkowy taniec
Kasia Zaniatmuz. i sł.

Gesty Wersja wokalna

Wersja instrumentalna 

 

piosenka oparta jest na melodii “Kasztankowy taniec”,
która pochodzi z Muzykatowe zabawy muzyczno-ruchowe cz6.

spis treści

https://muzykat.com/
https://muzykat.com/o-mnie/
https://fb.watch/gHFCIXEv5I/
https://muzykat.com/produkt/pingwinkowy-taniec-wok-f80/
https://muzykat.com/produkt/pingwinkowy-taniec-wok-f80/
https://muzykat.com/produkt/pingwinkowy-taniec-wok-f80/
https://muzykat.com/produkt/muzykatowe-zabawy-muzyczno-ruchowe-cz-6-ze-szlakiemzaginionegoslonca/
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ZIMOWA wyliczanka

Piosenka na YouTube

Gesty w refrenie

PDF do wyliczanki w refrenie

Live z dzwonkami (minuta 47:00) i
akordami (minuta 34:00)

muz: Wojciech Kaleta, sł: Piotr Smoczyński 

Wersja instrumentalna

Dwugłosowe dzwonki w refrenie
 

spis treści

https://muzykat.com/
https://youtu.be/PxE8VrnEJ2c
https://fb.watch/gHH1l-xXDP/
https://muzykat.com/piosenka-zimowa-wyliczanka/
https://fb.watch/3LwTZqEyD9/
https://muzykat.com/produkt/zimowa-wyliczanka-podklad-z-mel-135c/
https://muzykat.com/produkt/muzykalny-zeszyt-2/
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TAK SIĘ ZACHMURZYŁO
muz: Z. Dyktor – Dąbrowska

Piosenka na YouTube

LIve z dzwonkami i gestami 
minuta 38:40

ukulele - dwa akordy 
minuta 53:46 

Wersja instrumentalna

spis treści

https://muzykat.com/
https://youtu.be/02XHVPIqrEc
https://fb.watch/gHIxC-aNnK/
https://fb.watch/gHIxC-aNnK/
https://muzykat.com/produkt/tak-sie-zachmurzylo-podklad-c80/
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Rytmiczanka eskimosek

Gesty i tekst

 
powstała w ramach akcji #dajminutę

Kasia Zaniatsł.

spis treści

https://muzykat.com/
https://fb.watch/gHGV6ej2OP/
https://muzykat.com/o-mnie/
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betlejemskie pole
mel: Zbigniew Piasecki

Piosenka na YouTube Wersja wokalna

Wersja instrumentalna
 

Nuty z akordami i tekstem

spis treści

https://muzykat.com/
https://youtu.be/apxyRVG-Yno
https://muzykat.com/produkt/betlejemskie-pole-wok-a100/
https://muzykat.com/produkt/betlejemskie-pole-podklad-a100/
https://muzykat.com/produkt/betlejemskie-pole-nuty-a/


Wersja wokalna

Wersja instrumentalna

Wersja instrumentalna bez dzownków

Nuty z akordami, tekstem i
opracowaniem na dzwonki 
wersja 1

Nuty z akordami, tekstem i
opracowaniem na dzwonki 
wersja 2

Nuty z akordami, tekstem
i 2-głosowym chórkiem
(jak w nagraniu na yt) 
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CICHO WSZĘDZIE
mel. Feliks Rączkowski

Piosenka na YouTube

LIve z dzwonkami 

spis treści

https://muzykat.com/produkt/cicho-wszedzie-wok-c80/
https://muzykat.com/produkt/cicho-wszedzie-podklad-c80/
https://muzykat.com/produkt/cicho-wszedzie-podklad-bez-dzwonkow-c80/
https://muzykat.com/produkt/cicho-wszedzie-nuty-dzwonki/
https://muzykat.com/produkt/cicho-wszedzie-nuty-dzwonki/
https://muzykat.com/produkt/cicho-wszedzie-nuty-dzwonki/
https://muzykat.com/produkt/cicho-wszedzie-nuty-dzwonki-wer2/
https://muzykat.com/produkt/cicho-wszedzie-nuty-dzwonki-wer2/
https://muzykat.com/produkt/cicho-wszedzie-nuty-dzwonki-wer2/
https://muzykat.com/produkt/cicho-wszedzie-chorek/
https://muzykat.com/produkt/cicho-wszedzie-chorek/
https://muzykat.com/produkt/cicho-wszedzie-chorek/
https://muzykat.com/produkt/cicho-wszedzie-chorek/
https://muzykat.com/
https://youtu.be/yn_s1HoQR3Y
https://youtu.be/VLr3sghVKxo
https://youtu.be/VLr3sghVKxo
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muz. Z. Górny, sł. K. Jaślar, J.Łojan

Piosenka na YouTube

P R Z E K A Ż M Y  S O B I E
Z N A K  P O K O J U  

 

W nagranium oprócz wielu zaproszonych gości, wzięła udział również
Majka Jeżowska 

spis treści

https://muzykat.com/
https://youtu.be/etbACs2UaD4
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Przybieżeli do Betlejem

Live z gestami 
minuta 45:05

Wersja instrumentalna

LULAJŻE JEZUNIU

Kolęda na YouTube Wersja instrumentalna

Nie było miejsca dla ciebie

Kolęda na YouTube Wersja instrumentalna

Piosenka na YouTube

Mario, czy już wiesz?

Wersja instrumentalna

Gdy śliczna panna

spis treści

https://muzykat.com/
https://fb.watch/gHGwnyRiR5/
https://fb.watch/gHGwnyRiR5/
https://muzykat.com/produkt/przybiezeli-do-betlejem-podklad/
https://youtu.be/c9wEl_Sy-YU
https://muzykat.com/produkt/lulajze-jezuniu-podklad-a80/
https://youtu.be/ZQgxIytzkjo
https://muzykat.com/produkt/nie-bylo-miejsca-dla-ciebie-podklad-bez-mel-a80/
https://youtu.be/9MEaVteoYhI
https://muzykat.com/produkt/gdy-sliczna-panna-podklad-d87/
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Live o projekcie z Panią Rytmiką 

Tryumfy Króla Niebieskiego - gesty

Kilka filmików, w których pokazuję min. 
intrumentacje na dzwonki 

#UKOLEDOWANI

Pakiet z instrumentacjami do 10 kolęd
 

Pakiet podkładów do 10 kolęd

spis treści

https://muzykat.com/
https://fb.watch/gHGwnyRiR5/
https://fb.watch/gHGwnyRiR5/
https://fb.watch/gHGggiwRjv/
https://muzykat.com/ukoledowani/
https://muzykat.com/ukoledowani/
https://muzykat.com/ukoledowani/
https://muzykat.com/ukoledowani/
https://muzykat.com/produkt/pakiet-z-instrumentacjami-do-10-koled-nuty/
https://muzykat.com/produkt/pakiet-podkladow-do-10-koled/
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#kolędogranie

Live o projekcie z Musicat

Anioł Pasterzom mówił na YouTube

Z Narodzenia Pana na YouTube

Plansze i instrumentacja video 
-Anioł Pasterzom mówił

Plansze i instrumentacja video
-Z Narodzenia Pana

Wersja wokalna 
- Anioł Pasterzom mówił

Wersja instrumentalna 
- Anioł Pasterzom mówił

Wersja wokalna 
- Z Narodzenia Pana

Wersja instrumentalna 
- Z Narodzenia Pana

spis treści

https://muzykat.com/
https://fb.watch/gHGqLs7qr1/
https://youtu.be/D8QTuxEe6t0
https://youtu.be/Zc-9nDQeATI
https://muzykat.com/produkt/aniol-pasterzom-mowil-film-z-instrumentacja/
https://muzykat.com/produkt/aniol-pasterzom-mowil-film-z-instrumentacja/
https://muzykat.com/produkt/aniol-pasterzom-mowil-film-z-instrumentacja/
https://muzykat.com/produkt/z-narodzenia-pana-film-z-instrumentacja/
https://muzykat.com/produkt/z-narodzenia-pana-film-z-instrumentacja/
https://muzykat.com/produkt/aniol-pasterzom-mowil-wok-c110/
https://muzykat.com/produkt/aniol-pasterzom-mowil-wok-c110/
https://muzykat.com/produkt/aniol-pasterzom-mowil-wok-c110/
https://muzykat.com/produkt/aniol-pasterzom-mowil-podklad-z-mel-c110/
https://muzykat.com/produkt/aniol-pasterzom-mowil-podklad-z-mel-c110/
https://muzykat.com/produkt/aniol-pasterzom-mowil-podklad-z-mel-c110/
https://muzykat.com/produkt/z-narodzenia-pana-wok-c160/
https://muzykat.com/produkt/z-narodzenia-pana-wok-c160/
https://muzykat.com/produkt/z-narodzenia-pana-wok-c160/
https://muzykat.com/produkt/z-narodzenia-pana-podklad-z-mel-c160/
https://muzykat.com/produkt/z-narodzenia-pana-podklad-z-mel-c160/
https://muzykat.com/produkt/z-narodzenia-pana-podklad-z-mel-c160/
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zabawy muzyczno-ruchowe
do wykorzystania zimą

Rudy lis - Muzykatowe zabawy cz.4
Lecą z góry - Muzykatowe zabawy cz.4
Hula wiatr ( zmieniając słowa na "zimowe opowieści") - Muzykatowe zabawy cz.6
Płatki (do melodii "Listki") 
Pięć kropelek ( zmieniając słowa na "pięć śnieżynek tapu tap, zaśnieżyło cały świat) 

1.
2.
3.
4.
5.

   - Muzykatowe zabawy cz.6

Link do live'a z Klaudią z Nutki dla Smyka, w którym
pokazujemy jak wykorzystać nasze zabawy w innej, zimowej odsłonie.

W trakcie live podajemy link do strony, z której można pobrać darmowy
ŚPIEWNICZEK z super planszami, tekstami, akordami i chwytami na ukulele. 

spis treści

https://muzykat.com/
https://muzykat.com/produkt/muzykatowe-zabawy-muzyczno-ruchowe-cz-4/
https://muzykat.com/produkt/muzykatowe-zabawy-muzyczno-ruchowe-cz-4/
https://muzykat.com/produkt/muzykatowe-zabawy-muzyczno-ruchowe-cz-6-ze-szlakiemzaginionegoslonca/
https://muzykat.com/produkt/pakiet_platki_rudylis/
https://muzykat.com/produkt/muzykatowe-zabawy-muzyczno-ruchowe-cz-6-ze-szlakiemzaginionegoslonca/
https://fb.watch/gKrHGWGalM/
https://fb.watch/gKrHGWGalM/
https://fb.watch/gKrHGWGalM/
https://fb.watch/gKrHGWGalM/
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moja ulubiona

świąteczna muza

LIVE - opowiadam w nim o moich ulubionych zimowych kawałkach
muzycznych i czasem zdradzam swoje pomysły na ich wykorzystanie. 

Wpis na blogu, w którym osadziłam prawie wszystkie utwory, 
o których mówię podczas live'a. 

spis treści

https://muzykat.com/
https://fb.watch/gHB65_vahT/
https://fb.watch/gHB65_vahT/
https://muzykat.com/swiateczna-muza-moje-hity/
https://muzykat.com/swiateczna-muza-moje-hity/
https://muzykat.com/swiateczna-muza-moje-hity/
https://muzykat.com/swiateczna-muza-moje-hity/


więcej na ...
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https://muzykat.com/
https://www.youtube.com/channel/UCMdgjIG9VKDrWzq-v3KIeXg
https://www.facebook.com/muzykaton
https://www.instagram.com/muzykat_muzykalnie_dla_dzieci/
https://open.spotify.com/artist/5tr3izZdZQDun4944Fw8bH?si=ra1pzJkDRoevXO1TuVAHRA
https://muzykat.com/kontakt/
https://muzykat.com/
https://muzykat.com/

