
 

 

 

 

 

 

Witajcie!   

Szanowni Rodzice – rozpoczynając kolejny tydzień, pragniemy na 

początku przypomnieć oraz wyjaśnić, ewentualne niejasności wynikające z 

realizacji załączonych treści:  

Prosimy, aby poniższe ćwiczenia, zadania i zabawy traktować  jako 

propozycje.  W gestii Rodzica jest teraz, co zostanie wybrane i zrealizowane, 

należy jednak ,przede wszystkim pamiętać o indywidualnych możliwościach i 

chęciach każdego dziecka, a także o tym, że czas skupienia i koncentracji 

przedszkolaka w tym wieku wynosi około 30 minut. 

Nie należy także, ściśle sugerować się poleceniami w ćwiczeniach, z 

których sformułowania wynika, że przedszkolak samodzielnie czyta teksty: 

każde z dzieci jest na innym, indywidualnym etapie „przygody z czytaniem”, a 

zgodnie z założeniami Podstawy Programowej, dziecko kończące edukację 

przedszkolną ma „znać litery” ,  nie ma obowiązku czytania. Prosimy te 

zadania traktować jako „wstęp” do czytania, jako oswojenie się i ćwiczenia  a 

przede wszystkim jako wspólną „zabawę z czytaniem”. 

 

Serdecznie dziękujemy za wszystkie nadesłane prace i ściskamy Was,  

drogie dzieci mocno! 

W tym tygodniu zapraszamy do świata muzyki. 



11.05.2020 (poniedziałek) 

Temat tygodnia: 

„W świecie muzyki”. 

Temat dnia: „W filharmonii” 
 

1. Karta pracy, cz. 4, s. 24. 

 Liczenie kratek. Naklejanie w okienkach odpowiednich liter odszukanych wśród naklejek. 

Odczytanie nazw instrumentów. Rysowanie po śladach, bez odrywania kredki od kartki. 

Nazywanie instrumentów przedstawionych na rysunkach. 

 

2. Ćwiczenia poranne 

 • Zabawa Bączek. Dziecko stoi w pokoju, stawiając małe kroki, wykonuje obrót dookoła własnej 

osi. Na sygnał rodzica (dźwięki tamburynu, klaśnięcie) siada w dowolny sposób na podłodze. 

Podczas powtórzenia zabawy wykonują obrót w przeciwną stronę.  

• Zabawa Skaleczona pięta. Dziecko stoi po jednej stronie pokoju z wysuniętą do tyłu nogą, 

opartą na palcach (w zakroku). Przechodzi na drugą stronę pokoju, dosuwając nogę (zakroczną) 

opartą na palcach do nogi (wykrocznej) opartej na pięcie. Kolejne przejście na przeciwną stronę 

pokoju  wykonuje ze zmianą nóg (zakrocznej i wykrocznej).  

• Zabawa Pieski i kotki. Dziecko porusza się po pokoju na czworakach.  Na sygnał – dźwięki 

tamburynu (bądź inny, dowolny) i hasło Pora wracać – dziecko w szybkim tempie idzie w 

kierunku rodzica, naśladując głośno szczekanie psa i w kolejnej serii - miauczenie kota. 

 • Ćwiczenia z wykorzystaniem rymowanki. 

 Dziecko stoi w dowolnym miejscu w pokoju. Powtarza słowa rymowanki i wykonuje określone w 

niej ruchy: 

 Ręce dwie,                                              - wykonują dwa klaśnięcia w dłonie, 

 nogi dwie                                                 - dwa razy przytupują,  

        do roboty palą się.                                 -  pocierają dłonie o siebie, 

 Biegną szybko,                                        -  biegną w miejscu,  

        podskakują,                                             -  wykonują dwa podskoki obunóż w miejscu, 

        w górze wietrzyk                                    - podnoszą ramiona do góry,  

        naśladują.                                                -  wykonują skłony boczne tułowia. 

 

3. W filharmonii – ćwiczenia w czytaniu.  Karta pracy, cz. 4, s. 25. 

 Czytanie nazw instrumentów i wskazywanie ich na obrazkach. 

 

4. Ćwiczenia w książce, s. 74, 75.  

Słuchanie informacji na temat filharmonii. Nazywanie instrumentów przedstawionych na 

zdjęciach. Nazywanie muzyków grających na tych instrumentach. Czytanie tekstu. 

 

5.  Zabawa ruchowo-naśladowcza Jestem muzykiem. Dziecko porusza się po pokoju 

odpowiednio do dźwięków tamburynu (bądź nagraniu dowolnej muzyk)i. Na przerwę w grze i 



hasło – nazwę instrumentu podaną przez  rodzica – zatrzymuje się i naśladuje grę na 

wymienionym instrumencie. 

 

6. Malowanie farbami plakatowymi na kartkach dużego formatu,  nastroju wybranego utworu 

F. Chopina. 

● Rozmowa na temat F. Chopina. 

 − Kim był Fryderyk Chopin?  

− Co komponował? (Walce, nokturny, mazurki, etiudy, sonaty, polonezy, ronda, koncerty…). 

Fryderyk Chopin był polskim kompozytorem i pianistą. Urodził się ponad 200 lat temu w Polsce 

(Żelazowa Wola), a zmarł około 170 lat temu we Francji, w Paryżu. Już w wieku 7 lat wydał swój 

pierwszy utwór i zaczął koncertować w domach bogatych ludzi. Często w jego utworach 

pojawiają się elementy muzyki ludowej. Jako pianista był samoukiem. Ukończył studia w wieku 19 

lat. Był muzycznym geniuszem. Gdy miał 20 lat, wyjechał do Francji. Do Polski już nie powrócił. 

Często koncertował, uczył gry na pianinie i pisał nowe utwory.  

● Słuchanie wybranego utworu F. Chopina, np. Nokturnu Des-dur, op. 27, nr 2-

https://www.youtube.com/watch?v=5sVdf2vvLZI 

● Wypowiedzi dziecka na temat wysłuchanego utworu. 

 − O czym może opowiadać ten utwór?  

− Co czuliście, słuchając go? 

 − Czy był on wesoły, czy smutny? 

 − Jakich barw użyła byś / użył byś, chcąc przedstawić jego nastrój? 

 7. Zapoznanie ze sposobem wykonania pracy. Dziecko staje przy dużej kartce. Przy nagraniu 

utworu stara się malować barwami, które odzwierciedlają odczuwany nastrój utworu. 

 

8. Karta pracy, cz. 4, s. 26. Naklejanie liter odszukanych wśród naklejek na luki w wyrazach – 

nazwach obrazków. Odczytanie całych nazw. Głośne liczenie obrazków kwiatów. Klaskanie na 

każde raz. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

J. niemiecki: 
Przypomnienie piosenki „Das ist gerade” – ilustrowanej ruchowo – można przedstawić w 

formie wierszyka: 

 

Das ist gerade    - to jest prosto  -  dziecko stoi prosto z rękami po bokach, 

Das ist schief –    to jest krzywo - dziecko przechyla się  w jedną stronę, 

Das ist hoch  - to jest wysoko  - dziecko wspina się na palce i unosi ręce w górę, 

Und das ist tief – a to jest nisko – dziecko kuca, 

Das ist dunkel – to jest ciemno – dziecko zasłania oczy dłońmi, 

Das ist hell – to jest jasno – odsuwa dłonie od oczu, 

Das ist langsam – to jest wolno – naśladuje wolny marsz, 

Und das ist schnell – a to jest szybko – dziecko szybko biegnie w miejscu. 

 

 

Udanego dnia! 

Prosimy o zamieszczanie Waszych zdjęć z wykonanymi pracami . 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5sVdf2vvLZI


 

 

 

FRYDERYK    CHOPIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12.05.2020 (wtorek) 

Dzień dobry!  

Temat dzisiejszy: „Czarodziejski koncert” 

 
 

1. Karta pracy, cz. 4, s. 27.  

Kolorowanie rysunków tylko tych instrumentów, które występują po jednej stronie karty – 

prawej lub lewej. 

 Kolorowanie rysunku zwierzęcia, którego głosem dziecko zaśpiewa piosenkę. 

Swobodne wypowiedzi dziecka na temat: Co to jest muzyka? 

 − Czy wiesz, jak nazywają się muzyczne znaki? (nuty) 

-  Rodzic wyjaśnia, że muzyk, patrząc na nuty, potrafi przypisać im odpowiednie dźwięki. 

 

 

NUTY I KLUCZ WIOLINOWY 
 

2. Ćwiczenia poranne 

 • Zabawa Bączek. Dziecko stoi w pokoju, stawiając małe kroki, wykonuje obrót dookoła 

własnej osi. Na sygnał rodzica (dźwięki tamburynu, klaśnięcie) siada w dowolny sposób na 

podłodze. Podczas powtórzenia zabawy wykonują obrót w przeciwną stronę.  

• Zabawa Skaleczona pięta. Dziecko stoi po jednej stronie pokoju z wysuniętą do tyłu nogą, 

opartą na palcach (w zakroku). Przechodzi na drugą stronę pokoju, dosuwając nogę 

(zakroczną) opartą na palcach do nogi (wykrocznej) opartej na pięcie. Kolejne przejście na 

przeciwną stronę pokoju  wykonuje ze zmianą nóg (zakrocznej i wykrocznej).  

• Zabawa Pieski i kotki. Dziecko porusza się po pokoju na czworakach.  Na sygnał – dźwięki 

tamburynu (bądź inny, dowolny) i hasło Pora wracać – dziecko w szybkim tempie idzie w 

kierunku rodzica, naśladując głośno szczekanie psa i w kolejnej serii - miauczenie kota. 

 • Ćwiczenia z wykorzystaniem rymowanki. 

 Dziecko stoi w dowolnym miejscu w pokoju. Powtarza słowa rymowanki i wykonuje określone 

w niej ruchy: 

 

 



 

 Ręce dwie,                                              - wykonują dwa klaśnięcia w dłonie, 

 nogi dwie                                                 - dwa razy przytupują,  

 do roboty palą się.                                 -  pocierają dłonie o siebie, 

 Biegną szybko,                                        -  biegną w miejscu,  

 podskakują,                                             -  wykonują dwa podskoki obunóż w miejscu, 

 w górze wietrzyk                                    - podnoszą ramiona do góry,  

 naśladują.                                                -  wykonują skłony boczne tułowia. 

 

2. Zabawy przy piosence Czarodziejski koncert. 

● Zabawa Dyrygent. Dziecko wybiera sobie jeden instrument (mogą być domowe zamienniki – 

butelka z ryżem, dwie łyżki, łyżka i miska itp.) Rodzic pełni rolę dyrygenta. Kiedy ręce 

dyrygenta są zbliżone do siebie, instrument gra cicho, kiedy zaś są szeroko rozstawione –  

instrument gra głośno. Po kilkakrotnym powtórzeniu rolę dyrygenta może przejąć  dziecko. 

●. Słuchanie piosenki: Czarodziejski koncert 

 https://www.youtube.com/watch?v=7PU-F10jPOQ 

 

Piosenka o instrumentach 
1. To jest taki dom zaklęty. 

W domu grają instrumenty. 

Grają, grają wciąż od nowa, 

jakby ktoś je zaczarował! 

 

Ref. Chodźmy prędko, chodźmy tam, 

puzon drzwi otworzy nam! 

Chodźmy prędko raz i dwa, 

tam gdzie koncert ciągle trwa! 

 

2. Czary-mary, czary-mary, 

grają skrzypce i gitary, 

kran w łazience jest popsuty, 

kapią z niego złote nuty. 

 

Ref. Chodźmy prędko, chodźmy tam, 

puzon drzwi otworzy nam! 

Chodźmy prędko raz i dwa, 

tam gdzie koncert ciągle trwa! 

 

3. Grają w domu fortepiany, 

okna, ściany i dywany, 

grają flety i bębenki, 

wszędzie kręcą się piosenki. 

 -  Rozmowa na temat piosenki: 

 − Z ilu zwrotek składa się piosenka?  

− Czy ma refren? 

 − O czym jest piosenka?  

https://www.youtube.com/watch?v=7PU-F10jPOQ


−  o jakich instrumentach jest mowa w piosence? 

● Zabawa przy piosence. 

 Przy I zwrotce dziecko dwoma rękami wskazuje na otaczające go pomieszczenie i naśladuje 

czarowanie. 

Podczas refrenu naśladują dyrygenta i rytmicznie maszerują wokół pokoju. 

Podczas II zwrotki naśladuje czarowanie, grę na skrzypcach, gitarze oraz kapiącą z kranu wodę 

stukając paluszkami w podłogę. 

Przy III zwrotce „ gra” na fortepianie, flecie i bębenku,  wskazuje na okna, ściany, dywan. 

 

3. Dziś w ramach ćwiczeń gimnastycznych prosimy skorzystać z propozycji  w podanych linkach 

oraz jeśli za oknem jest odpowiednia pogoda zachęcamy do spaceru lub zabawy na podwórku. 

https://www.youtube.com/watch?v=NeLnIzpByX8 

https://www.youtube.com/watch?v=N-6OFCuqXyo 

 

4.  Karta pracy, cz. 4, s. 28. Czytanie tekstu. Podawanie zakończeń zdań. Kolorowanie rysunków 

instrumentów. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

a) J. niemiecki: 

Wprowadzenie słówek : 

 

TANZEN   (czyt.: tancen) – tańczyć, 

 

 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NeLnIzpByX8
https://www.youtube.com/watch?v=N-6OFCuqXyo


SINGEN (czyt.: zingen) – śpiewać 

 

 

 

        Dziecko powtarza słówka, wskazuje właściwą ilustrację, stara się je zapamiętać. 

 

Przypomnienie wierszyka ilustrowanego ruchem z poniedziałku ”Das ist gerade” 

 

 

Miłego dnia! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 13.05.2020r. (środa) 

   

Tworzymy muzykę – wykonanie instrumentów                    
 

 

1. Karta pracy Czytam, piszę, liczę, s. 82. Uzupełnianie figur w pętlach do 

10. Uzupełnianie tabeli według wzoru. 

 

2. Rytmiczne wymawianie rymowanki: 

Muzyka, muzyka wszędzie jest, słyszymy ją w lesie, na łące też. 

Słyszymy ją w domu, gdy cicho jest, słyszymy ją także, gdy pada deszcz. Muzyka, 

muzyka wszędzie jest. 

Dziecko za rodzicem powtarza rytmicznie tekst, klaszcząc przy tym. 

 

3. Wykonanie instrumentów. - 
Przedstawiam dwie propozycje wykonania przez dziecko instrumentu 

perkusyjnego. Dziecko wybiera sobie jeden i wykonuje. Może też wykonać 

dowolny inny instrument według własnego pomysłu. Miłej zabawy. 

 

1) Dziecko wypełnia puszki po napojach lub pudełko po jogurcie różnym 

materiałem, np.: grochem, kamyczkami, kaszą, makiem, zakleja otwory i 

ozdabia puszki lub pudełka samoprzylepnym papierem kolorowym. 

                                                 lub 

2) Dziecko nawleka na izolowany drut drewniane korale lub klocki, łączy 

końcówki drutu, zakręcając je. 

 

 

    Dziecko gra na zrobionym przez siebie instrumencie i śpiewa ulubioną 

piosenkę. Może też zagrać do ulubionej piosenki włączonej na odtwarzaczu CD, 

laptopie , telefonie czy innym nośniku. Miłej zabawy!!! 

  

Jeśli ktoś będzie miał ochotę pochwalić się swoją kompozycją muzyczną, 

czekamy na filmiki . Można je przesłać na adres mailowy grupy lub 

przedszkola. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
14.05.2020 (czwartek) 

Dzień dobry!  

Temat dzisiejszy: „Z prawej strony, z lewej strony” 

 
1.  Nazywanie muzyków grających na określonych instrumentach. 

Rodzic pokazuje zdjęcia (obrazki) instrumentów, a dziecko nazywa muzyków grających na 

nich, np.: 

 fortepian – pianista 

 wiolonczela – wiolonczelista 

 flet – flecista 

 klarnet – klarnecista 

 trąbka – trębacz 

 saksofon – saksofonista… 

 

 

                                  Fortepian - pianista 

 

                           Wiolonczela - wiolonczelistka 

  



          Flet - flecistka 

 

 

           Klarnet- klarnecistka 

 

 

                 Trąbka  -  trębacz 

 



 

Saksofon- saksofonista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Ćwiczenia poranne 

 • Zabawa Bączek. Dziecko stoi w pokoju, stawiając małe kroki, wykonuje obrót dookoła 

własnej osi. Na sygnał rodzica (dźwięki tamburynu, klaśnięcie) siada w dowolny sposób na 

podłodze. 

Podczas powtórzenia zabawy wykonują obrót w przeciwną stronę.  

• Zabawa Skaleczona pięta. Dziecko stoi po jednej stronie pokoju z wysuniętą do tyłu nogą, 

opartą na palcach (w zakroku). Przechodzi na drugą stronę pokoju, dosuwając nogę 

(zakroczną) opartą na palcach do nogi (wykrocznej) opartej na pięcie. Kolejne przejście na 

przeciwną stronę pokoju  wykonuje ze zmianą nóg (zakrocznej i wykrocznej).  

• Zabawa Pieski i kotki. Dziecko porusza się po pokoju na czworakach.  Na sygnał – dźwięki 

tamburynu (bądź inny, dowolny) i hasło Pora wracać – dziecko w szybkim tempie idzie w 

kierunku rodzica, naśladując głośno szczekanie psa i w kolejnej serii - miauczenie kota. 

 • Ćwiczenia z wykorzystaniem rymowanki. 

 Dziecko stoi w dowolnym miejscu w pokoju. Powtarza słowa rymowanki i wykonuje określone 

w niej ruchy: 

 Ręce dwie,                                              - wykonują dwa klaśnięcia w dłonie, 

 nogi dwie                                                 - dwa razy przytupują,  

        do roboty palą się.                                 -  pocierają dłonie o siebie, 

 Biegną szybko,                                        -  biegną w miejscu,  

podskakują,                                             -  wykonują dwa podskoki obunóż w miejscu, 

              w górze wietrzyk                                    - podnoszą ramiona do góry,  

              naśladują.                                                -  wykonują skłony boczne tułowia. 

 

3. Z prawej strony, z lewej strony – ćwiczenia rozwijające orientację przestrzenną.  

a) Zabawa Zrośnięte bliźniaki.  

Dziecko staje w parze z rodzicem lub rodzeństwem. Para chodzi po pokoju, stykając się 

wymienionymi przez rodzica częściami ciała, np.: plecami, łokciami, uszami... 

b) Wskazywanie swoich prawych i lewych części ciała.  

− Dotknij lewego ucha (prawego kolana, lewej stopy, prawego policzka, prawego ucha, 

prawej łydki...).  



c)  Zabawa woreczkiem ( można zastąpić maskotką). Dziecko rzuca ją względem siebie 

według poleceń rodzica. Np.  

• Rzuć go za siebie.  

• Rzuć go przed siebie.  

• Rzuć go po swojej lewej stronie.  

• Rzuć go po swojej prawej stronie. 

d)  Zabawa połączona z maszerowaniem. Dziecko maszeruje po pokoju i wykonuje 

polecenia, pokazuje odpowiednią nogę według słów rymowanki: 

 

 Hej, idziemy naprzód żwawo  

nóżką lewą, nóżką prawą. 

 Hej, maszerujemy drogą 

 prawą nogą, lewą nogą. 

 I klaszczemy wciąż rękami 

 nad głowami, nad głowami.  

Potem z lewej, z prawej strony,  

no i podskok. Już zrobiony?  

 

e)  Obrysowanie swoich stóp samodzielnie lub z pomocą rodzica ( rodzeństwa). Dziecko 

wycina rysunek i koloruje: na zielono – rysunek prawej stopy, na niebiesko – lewej. 

f)  Zabawa Stajemy stopą. Dzieci poruszają się po pokoju odpowiednio do dźwięków 

tamburynu (lub muzycznego akompaniamentu – piosenki) Na przerwę w grze i hasło 

Lewa (Prawa) kładzie odpowiednią sylwetę na podłodze i staje na niej właściwą stopą 

(staje obunóż). 

 

4.  Ćwiczenia gimnastyczne –zachęcamy do skorzystania z propozycji zawartych w linkach a 

także do wyjścia na spacer, rower do lub zabawy na podwórku.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=InxomdEHL8M 

https://www.youtube.com/watch?v=OhhjWolQkj4 

 

5. Karta pracy, cz. 4, s. 29. 

 Kolorowanie drogi rodziny do filharmonii. 

 

 

 

J. niemiecki: 

 

Wprowadzenie słówek :  

- rechts – prawo 

- links  -  lewo 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=InxomdEHL8M
https://www.youtube.com/watch?v=OhhjWolQkj4


Meine rechte Hand – moja prawa ręka  

 

Meine linke Hand – moja lewa ręka  

(Dziecko podnosi odpowiednio lewą lub prawą rękę, powtarza zdania, 

stara się je zapamiętać.) 
 

Przypomnienie z poniedziałku wierszyka  ilustrowanego gestem „Das ist gerade” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16.05.2020 (piątek) 
 

                                   Aktywne słuchanie muzyki 

 
1. Karta pracy Czytam, piszę, liczę, s. 83. Oglądanie zdjęć. Czytanie nazw 

instrumentów i podawanie nazw pozostałych instrumentów. Granie podanych 

rytmów. 

 
2. Aktywne słuchanie muzyki – A. Vivaldi Cztery pory roku. Wiosna. 
https://www.youtube.com/watch?v=Z_tk-AhlA1o 

Dziecko wycina różne kwiaty z kolorowego papieru i układa je na kawałku 

zielonego materiału lub na kocu. Podczas zabawy wchodzi w rolę wiosennego 

wiatru, który pojawił się nad łąką. Dziecko chwyta kawałek materiału z jednej 

strony, a rodzic(lub rodzeństwo) z drugiej i podnoszą go w górę. Dziecko 

ilustruje muzykę następującym ruchem: 

 fragment wykonywany głośno – dziecko stoi w miejscu, porusza 

materiałem w taki sposób, żeby kwiatki podskakiwały wysoko do góry, 

  fragment wykonywany cicho – dziecko  porusza materiałem delikatniej, 

tak aby leżące na nim kwiatki podskakiwały niezbyt wysoko, 

  powtórzenie pierwszej czynności, 

  dziecko i rodzic wolno poruszają się w prawą stronę, 

  powtórzenie drugiej czynności, 

 dziecko i rodzic porusza się w lewą stronę, kładą materiał na podłodze. 

Improwizują ruchy wiatru, biegając po pokoju zgodnie z charakterem muzyki. 

Potem kładą się na plecach na dywanie i jeszcze nieznacznie poruszają rękami i 

nogami, ale coraz wolniej, aż na końcu zabawy zastygają bez ruchu – wiatr 

ucichł. 

 

 3. Słuchanie fragmentu wiersza A. Nosalskiego O dwunastu braciach. 

 

Wreszcie się zjawia maj wystrojony 

 i bzu przynosi pełne brzemiona. 

 Przez całe ranki, całe wieczory 

gra na fujarce z wierzbowej kory. 

 

Rodzic czyta dziecku wierszyk, a następnie zadaje pytania: 

 − Jak nazywa się nowy miesiąc? 

− Jak nazywał się miesiąc przed majem? 

− Gałązki jakiego kwitnącego krzewu nam przynosi? 

− Co jeszcze dzieje się w przyrodzie w maju? 

 

• Oglądanie gałązek bzu, wąchanie go. 
 


