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Praca zdalna dla grupy 5-6 latków (ŻABKI) od 11.05. do 15.05.2020r. 

 

Proszę o przesłanie na adres e-mail: ppplatus@gmail.com do piątku, do godziny 17:00 zdjęć 

wykonanych przez dzieci zadań, prac plastycznych itp. W temacie wiadomości należy napisać imię i 

nazwisko dziecka oraz grupę ŻABKI. Ponadto proszę o zachowanie wszystkich wykonanych przez 

dziecko prac plastycznych w teczce. Po powrocie dzieci przyniosą je do przedszkola. Po przejrzeniu 

wykonanych przez dzieci prac, postaram się przesłać odpowiedź zwrotną poprzez e-mail lub 

telefonicznie. Proszę o krótką informację jak dziecko poradziło sobie z wykonaniem zadań. (czy coś 

sprawiło mu trudność, czy chętnie wykonywało zadania ?) 

Drodzy rodzice i dzieci. Kolejność wykonywania zadań jest dowolna. To wy wybieracie,  które zadania 

chcecie wykonać danego dnia. Prace np. plastyczną bądź zabawę matematyczną rozłóżcie sobie na kilka 

dni. 

Platforma squla.pl: Proszę, aby dziecko spędziło nie dłużej niż 20 minut dziennie przy komputerze. W 

tym tygodniu dzieci wchodzą w trzy kategorie: 

 Klasa Przedszkole -> zakładka: „Lubię muzykę” -> wszystkie sześć zakładek („Brzmienie 

instrumentów muzycznych”, „Instrumenty muzyczne” – różne stopnie trudności) 

 Klasa Zerówka -> zakładki: „Cyferki” -> „Kalendarz” -> „Kalendarz” 

 Klasa Zerówka -> zakładki: „Literki” -> „Czytam” -> „Piktogramy” 

 

W świecie muzyki 

Dzień I 

1. Zabawa ruchowa „Jestem muzykantem,  konszabelantem” - Dziecko wykonuje 

dowolny taniec i ruchy przy dźwiękach muzyki. 

 

Piosenka pt.: „Jestem muzykantem,  konszabelantem” 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=or-xxFjWMy0 

(utwór wykonali: Bartłomiej Abramowicz, Jagoda Naja) 

 

Słowa: 

Jestem muzykantem, konszabelantem 

My jesteśmy muzykanci, konszabelanci. 

Ja umiem grać i my umiemy grać: 

Na flecie, na flecie 

Firlalalajka, firlalalajka 

firlalalajka, firlalalajka bęc! 

 

Jestem muzykantem, konszabelantem 

My jesteśmy muzykanci, konszabelanci. 

Ja umiem grać i my umiemy grać: 

na bębnie, na bębnie 

bum tarara, bum tarara, 

firlalalajka, bęc! 

 

mailto:ppplatus@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=or-xxFjWMy0
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Jestem muzykantem, konszabelantem 

My jesteśmy muzykanci, konszabelanci. 

Ja umiem grać i my umiemy grać: 

Na trąbce, na trąbce 

trutu tutu, trutu tutu 

bum tarara, bum tarara, 

firlalalajka, bęc! 

 

Jestem muzykantem, konszabelantem 

My jesteśmy muzykanci, konszabelanci. 

Ja umiem grać i my umiemy grać: 

na skrzypcach, na skrzypcach 

cimci ricci, cimcci ricci 

trutu tutu, trutu tutu 

bum tarara, bum tarara, 

firlalalajka, bęc! 

 

2. Co to jest muzyka ? (burza mózgów) – Dziecko wymienia wszystko to, co kojarzy 

mu się z muzyką, można zapisać. 

 

 
 

3. Nauka piosenki pt. „Piosenka o instrumentach” - Dziecko próbuje nauczyć się 

piosenki metodą ze słuchu.  

Piosenka pt.: ,,Piosenka o instrumentach"  

Link: https://www.youtube.com/watch?v=2mODTjHMM1s 

Słowa:  

1. To jest taki dom zaklęty. 

W domu grają instrumenty. 

Grają, grają wciąż od nowa, 

jakby ktoś je zaczarował! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2mODTjHMM1s
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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. 

 

4. Czytanie wyrazów - Dziecko dzieli wyrazy na sylaby i głoski, a także określa liczbę 

sylab i głosek w wyrazie.  

Przykłady: 

a) dyrygent 

b) koncert 

c) batuta,  

d) muzyk,  

e) orkiestra,  

f) filharmonia,  

g) nuty 

 

5. Oglądanie filmiku - Dziecko  po obejrzeniu krótkiego filmiku pt. „Po co orkiestrze 

dyrygent?” opowiada o tym, co zapamiętało z filmiku. 

https://www.youtube.com/watch?v=gOlfk1U6z-8 

 

6. „Z wizytą w filharmonii” - Dziecko ogląda krótki fragment koncertu (chyba, że będzie 

zainteresowane całością). Opowiada o swoich wrażeniach, czy mu się podobało lub nie 

i dlaczego oraz co go szczególnie zainteresowało (jaki instrument podobał mu się 

najbardziej). 

 

7. Muzycy - Dziecko nazywa muzyków, którzy występowali i grali na poszczególnych 

instrumentach: 

a) Pianino – pianista 

b) Wiolonczela - 

c) Flet – 

https://www.youtube.com/watch?v=gOlfk1U6z-8
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d) Klarnet – 

e) Trąbka – 

f) Saksofon –  

g) Bębenek –  
 

 

 

8. Słuchanie ciszy - Zamykamy oczy i przez chwilę staramy się „posłuchać ciszy”. Po 

chwili rozpoczynamy rozmowa o tym, co udało nam się usłyszeć. Dziecko opowiada 

swoje wrażenia jako pierwsze. Dziecko może zilustrować swoje wyobrażenia. 

 

Ćwiczenia w książkach: 

 Sześciolatki – karta pracy część 4 strona 24-25, książka „Czytam, piszę, liczę” 

strona 82-83, książka strona 74 - 75 

 Pięciolatki – karta pracy część 4 strona 22-23, książka strona 76-77 + dowolna 

strona w książce „Przygotowanie do czytania, pisania i liczenia” 

 Ćwiczenia poranne – zabawa ruchowa z piłeczkami (dziecko podrzuca piłeczkę 

a następnie łapie jedną ręką, potem drugą. Następnie próbuje turlać piłkę jedną 

nogą a potem drugą) + wyjście na dwór – spędźcie miło czas z rodzeństwem lub 

pupilem bawiąc się. 

 

 

 

 

Dzień II 

 

1. Improwizacja ruchowa „Taniec deszczowych kropelek” - Dziecko wczuwa się w 

nastrój piosenki. Za pomocą gestów i tańca wyraża treść muzyki i jej charakter. 

(Dziecko jeśli ma ochotę może wziąć w rączkę parasol i udawać, że pada deszcz) 
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https://www.youtube.com/watch?v=nusPMHbwlrQ 

 

2. Oglądanie ilustracji przedstawiających instrumenty 

a) Fortepian 

          

b) Bębenek 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nusPMHbwlrQ
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c) Skrzypce 

 

d) Saksofon  

 

e) Trąbka 

 

f) Kastaniety 
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g) Tamburyn 

 

h) Grzechotka 

 
i) Flet 

 

 

j) Gitara 
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k) Trójkąt 

          
 

 

 

2.1.Zadanie z liczeniem liter, głosek i sylab 

 

Polecenie: 

Należy przyporządkować podane niżej wyrazy do odpowiedniego schematu zgodnie z liczbą 

głosek. Dziecko powinno policzyć ile liter, głosek, sylab ma dany wyraz. Dziecko określa też 

pierwszą i ostatnią głoskę w wyrazie. 

Wyrazy do analizy: bębenek, fortepian, trąbka, grzechotka, flet, gitara. 

D
o

 z
a

p
am

ię
ta

n
ia
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Przykład: 

Wyraz: SKRZYPCE 

Liczba liter:8 

Liczba głosek: 7 

Podział na sylaby: skrzy-pce  

Liczba sylab: 2 

S K RZ Y P C E 

 

Pierwsza głoska  Ostatnia głoska 

 

I. 

Wyraz:  

Liczba liter: 

Liczba głosek:  

Podział na sylaby:  

Liczba sylab:  

         

 

II. 

Wyraz:  

Liczba liter: 

Liczba głosek:  

Podział na sylaby:  

Liczba sylab:  

    

 

 

III.  

Wyraz:  

Liczba liter: 

Liczba głosek:  
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Podział na sylaby:  

Liczba sylab:  

      

 

IV.  

Wyraz:  

Liczba liter: 

Liczba głosek:  

Podział na sylaby:  

Liczba sylab:  

          

 

V.  

Wyraz:  

Liczba liter: 

Liczba głosek:  

Podział na sylaby:  

Liczba sylab:  

       

 

VI. 

Wyraz:  

Liczba liter: 

Liczba głosek:  

Podział na sylaby:  

Liczba sylab:  

      

 

 

3. Podział instrumentów muzycznych 

 

 

Instrumenty muzyczne  
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Dęte 

Drewniane 

Saksofon 

 

 
 

 

Flet prosty 

 

 

 

 

Flet poprzeczny 

 

 

 
 

Blaszane 

 

Trąbka 

 

 

 

 

Puzon 

 

 

Perkusyjne 

Bębenek 

 

 

 
 

 

Tamburyno 

 

 

 

Kastaniety 

 

 

 

Trójkąt 

 

 

Instrumenty 

strunowe 

(instrumenty 

muzyczne, w 

których 

źródłem 

dźwięku jest 

drgająca struna)  

Instrumenty 

dęte 

(instrumenty 

muzyczne, w 

których 

źródłem 

dźwięku jest 

drgający 

wewnątrz 

instrumentu 

słup powietrza) 

Instrumenty 

perkusyjne      

(instrumenty 

muzyczne, w 

których dźwięk 

pobudzany jest 

poprzez 

pośrednie lub 

bezpośrednie 

uderzanie 

instrumentu lub 

jego fragmentu) 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Saksofon
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tr%C4%85bka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Puzon
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Strunowe 

Szarpane 

Gitara 

 
 

Harfa 

 

Smyczkowe 

Skrzypce 

 

Altówka  

 

 

Wiolonczela 

 

Kontrabas 

 

Klawiszowe 

Fortepian  

 

Pianino 

  

 

 

 

4. Zadanie matematyczne 

a) Wstaw w szare kwadraty odpowiedni znak: mniejszości, większości lub równości.  

 

Znaki: 

   „większe niż” 

„mniejsze niż” 

 „równa się” 

> 

< 

= 
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4  2   4  4 

5  3   7  8 

8  1   9  2 

 

b) Określ liczbę instrumentów za pomocą cyfry, wpisz ją w kwadrat. 

     

  

 

 

 

    

 

 

5. Zagadki o instrumentach wraz z poleceniem matematycznym - Dziecko odgaduje 

instrument ukryty w zagadce, a następnie rysuje jego położenie w odpowiednim pokoju. 

 

 

 

 

 

 

3 
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1. Ma trzy nogi, czarne skrzydło,    

białe zęby w rzędzie. 

Gdy pianista przy nim siądzie 

- piękny koncert będzie.  

 

 

2. Okrągły, brzuchaty, 

wśród zabawek leży. 

Zależy mu na tym, 

by w niego uderzyć. 

 

3. Zrobione są z drewna. 

Cztery struny mają. 

Gdy pociągniesz smyczkiem, 

to pięknie zagrają. 

 

 

4. Może być w muzyka dłoniach, 

albo należeć do słonia. 

 

 

5. Ten instrument zrobiono z drewna, 

jestem tego zupełnie pewna. 

Wygląda jak łapki drewniane, 

które tańczą w rękach Hiszpanek. 

 

Polecenie: 

Przyporządkuj lokalizację instrumentów z zagadek. Miejsce bębenka jest w pierwszym pokoju 

należącym do Krzysia, Asia uczy się grać na fortepianie w trzecim pokoju. Alinka ćwiczy grę 

na skrzypcach w drugim pokoju, a Jaś gra na trąbce w piątym pokoju. Kubie bardzo podoba się 

dźwięk kastanietów, które można usłyszeć w niewymienionym wcześniej pokoju.  
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1 Pokój 2 Pokój 3 Pokój 4 Pokój 5 Pokój 

 

6. Zadanie na spostrzegawczość - Do zadania należy wydrukować i wyciąć obrazki. 

Kładziemy przed dzieckiem ilustracje różnych instrumentów, prosimy aby im się 

dokładnie przyjrzało i zapamiętało jak najwięcej szczegółów. Po chwili odwracamy je 

na drugą stronę. Zadaniem dziecka jest wymienić te instrumenty po kolei (zmieniamy 

układ położenia). 

Utrudnienie: przeliczanie instrumentów – tak możemy wykonać to ćwiczenie kilka razy. 

Pytamy co jest pierwsze, drugie, trzecie, kto jest np. sąsiadem piątego.  

 

Obrazki do wydruku: 

 

  
  

 
 

  

 

 

7. Zadanie matematyczne 

a) Na półce w sklepie muzycznym było 5 fletów i 3 grzechotki. Ile było razem 

instrumentów na półce ? Zapisz działanie i zilustruj. 

Działanie: 

+  = 
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Narysuj instrumenty na półce: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Do sklepu muzycznego dostarczono 10 instrumentów. Trzy z nich to bębenki, a 

pozostałe to gitary. Zapisz działanie i zilustruj. 

Działanie: 

-  = 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Zabawa muzyczno – ruchowa – Rodzic czyta, a dziecko wykonuje czynności, o 

których jest mowa w tekście.  
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W naszym przedszkolu pełno jest muzyki,  

Są instrumenty, o których mało wiesz, 

Nasze ręce klaszczą tak, (klaszczemy w dłonie) 

Nasze nogi tupią tak, (tupiemy) 

Nasze palce pstrykają tak, (pstrykamy) 

To jest muzyka, która cieszy Nas. (obracamy się wokół własnej osi) 

 

9. Utrwalanie piosenki pt.: „Piosenka o instrumentach” (metodą ze słuchu) 

 

 

10. Zabawa pt.: „Prawda czy fałsz ?” - Jeżeli zdanie jest prawdziwe narysuj kółeczko w 

kolorze zielonym:  „      ”, a jeżeli fałszywe to w kolorze czerwonym „      ”. 

 

 

Przykłady: 

 

a) Bębenek to okrągły, brzuchaty instrument. 

b) Kastaniety to instrumenty dęte. 

c) Dyrygent to człowiek grający na trąbce. 

d) Gitara to instrument strunowy. 

e) Fortepian to mały instrument drewniany. 

Następnie dziecko próbuje określić ilość wyrazów, które tworzą zdanie. Rodzic czyta, 

a dziecko mówi ile jest wyrazów w zdaniu. Wyjmujemy kawałek sznurka, tasiemki lub 

słomki (w zależności od tego, co posiadamy). Zadaniem dziecka jest podzielić daną 

rzecz na tyle części – ile wyrazów jest w zdaniu. Zwróćmy uwagę, aby nie został żaden 

dodatkowy kawałek. 

Przykład: 

a) Bębenek to okrągły, brzuchaty instrument. 

5 wyrazów = sznurek dzielimy na 5 części 

 

11. Opowiadanie relaksacyjne – Dziecko kładzie się w wygodnej pozycji, zamyka oczy i 

słucha. Stara się wyciszyć i odpocząć. 

https://www.youtube.com/watch?v=P8128iS8o0g 

 

Ćwiczenia w książkach: 

https://www.youtube.com/watch?v=P8128iS8o0g
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 Sześciolatki – karta pracy część 4 strona 26-27 

 Pięciolatki – karta pracy część 4 strona 24-25 + dowolna strona w książce 

„Przygotowanie do czytania, pisania i liczenia” 

 Ćwiczenia poranne – wspólna gimnastyka z rodzicem (Rodzic pokazuje jakieś 

ćwiczenie np.: skłon, pajacyki, przysiady, rowerek, a dziecko powtarza. Można 

też zamienić się rolami) + wyjście na dwór – dziecko próbuje opisać pogodę, 

może ją zilustrować. 

 

Dzień III 

1. Zabawa „dźwięki i odgłosy” – Dziecko próbuje zapamiętać jak najwięcej usłyszanych 

dźwięków. (próbuje rozpoznać usłyszane dźwięki) 

https://www.youtube.com/watch?v=w-7bAERrKuo&t=249s 

 

 

2. Filmik „Muzyczne przygody Matyldy” – Dziecko odpowiada na pytania: 

 Jakie występowały zwierzęta? 

 Ile ich było? 

 Na jakich instrumentach grały? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Z3vCFpsz37E&t=99s 

 

 

3. Jak powstaje muzyka? Przyjrzyj się ilustracjom. 

MUZYKA 

https://www.youtube.com/watch?v=w-7bAERrKuo&t=249s
https://www.youtube.com/watch?v=Z3vCFpsz37E&t=99s
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4. Zapis nutowy 

Pięciolinia wraz z kluczem wiolinowym 

 

Nuty – obraz graficzny 

 

 

5. Filmik „Pani Nutka” – Dziecko ogląda filmik, który wyjaśnia mu tajniki rytmu i 

podstawowe nuty. 

https://www.youtube.com/watch?v=LKyZtocE9u0 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LKyZtocE9u0
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6. Praca plastyczna „bębenek” – Możemy skorzystać z propozycji przedstawionej w 

poprzednim filmiku lub samodzielnie stworzyć instrument, który przyda się przy 

kolejnych ćwiczeniach. Możesz wykorzystać dowolne materiały, które masz w domu. 

7. Zapis gamy na pięciolinii 
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Przyjrzyj się obrazkowi i spróbuj zaśpiewać gamę (do, re, mi, fa, sol, la, si do) – w różnym 

tempie wolno-szybko, szybko-wolno 

 

8. Posłuchaj piosenki „Skaczące nutki” – Możesz zatańczyć w rytmie muzyki. 

https://www.youtube.com/watch?v=pP5LwJA1Gu0  

9. Wiersz "Skaczące nutki" A. Bober – potrzebne będą nam nakrętki od butelek (będą 

to nasze nutki). Dziecko słucha wiersza i umieszcza nutki zgodnie z treścią na 

pięciolinii. 

 

Pierwsza nutka, na pierwszej linii się ustawiła. 

Druga nutka, na drugą linię wskoczyła. 

Trzecia nutka, na trzeciej linii usiadła, 

Czwarta nutka, na czwartą linie się wkradła. 

Piąta nutka, na piąta linię się wspięła, 

A szósta nutka nad liniami zasnęła. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pP5LwJA1Gu0
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Dodatkowo: Zabawa „O jakiej nutce mówię?” – Rodzic mówi np. Jestem nutką, która 

mieszka na drugiej linii, jak mam na imię?, a dziecko odpowiada zgodnie z zapisem na gamie 

(sol). Kolejny przykład: Rodzic pyta: Jestem sąsiadką la i do, jak mam na imię? Dziecko 

odpowiada: sol. Możemy sami wymyśleć inne propozycje pytań. 

 

 

 

 

10. Ćwiczenie grafomotoryczne – spróbuj odwzorować zapis nutowy. 
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11. Zabawa graficzna „Instrument z cyfry” – Dziecko ma duże wzory cyfr, dorysowuje 

do wybranej przez siebie cyfry jakieś elementy tak, aby powstał dowolny instrument, 

np. z 3 można stworzyć gitarę. Dziecko może wymyślić własny instrument i nadać mu 

nazwę. 
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12. Zabawa „wystukaj rytm” – Układamy pewne rymy z patyczków lub innych 

materiałów. Zadaniem dziecka jest zagrać dany rytm. Możecie wykorzystać bębenek, 

który zrobiliście sobie wcześniej, a jeżeli nie macie żadnego instrumentu możecie 

klaskać, tupać.  

 

 

                                

 

                             

 

                      

 

                

 

13. Wykorzystując zgromadzone materiały wykonaj kolejne ćwiczenie – Rodzic 

wyklaskuje pewien rytm, a dziecko układa go za pomocą dowolnych materiałów. 

 

14. Zabawa przy poznanej piosence „Piosenka o instrumentach” 
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Ćwiczenia w książkach: 

 Sześciolatki – karta pracy część 4 strona 29 

 Pięciolatki – karta pracy część 4 strona 26-27  

 Ćwiczenia poranne – zabawa ruchowa „Wróbelki i kot” (Dziecko biega po domu 

machając rękoma jak skrzydełkami, na hasło „Idzie kot” szybko przykuca. Na 

hasło „Kota nie ma” znowu swobodnie biega) + wyjście na dwór – poobserwuj 

niebo, przyjrzyj się chmurom, może przypominają ci jakieś nutki albo 

instrument? 

 

 

Dzień IV 

1. Zabawa ruchowa pt.: „Idziemy na spacer” - Dziecko maszeruje, podskakuje z nogi 

na nogę, biega na palcach, maszeruje wysoko unosząc kolana i klaszcze. 

 
2. Ćwiczenie oddechowe pt.: „Tańczące kropelki” - Dziecko dmucha na wycięte z 

papieru kropelki wody, które zawieszone są na nitkach. Zabawa przy piosence pt.: 

„Czarodziejski koncert”. 

Szablon kropelek do wydrukowania i wycięcia: 
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3. Zabawa pt.: „Aktywne słuchanie muzyki” - Dziecko słucha kilku fragmentów 

utworów. Jego zadaniem jest nadanie tytułów poszczególnym utworom (własne 

pomysły). Może także wyrazić wysłuchane dźwięki w formie plastycznej (namalować 

kredkami, farbami itd.). Może również za pomocą ruchu, mimiki, gestów zobrazować 

jej charakter, np. wcielając się w jakąś postać.  

https://www.youtube.com/watch?v=C7Yi0CdtTc4&t=81s („Jezioro łabędzie”) 

https://www.youtube.com/watch?v=8nmk-76DFsU (Torreadorzy - Carmen - George Bizet) 

https://www.youtube.com/watch?v=Z_tk-AhlA1o (“Wiosna” Vivaldi) 

 

4. Opowiadanie pt.: „Marzenie Ani” autorstwa Bożeny Formy - Rozmowa z 

dzieckiem na temat jego treści i próba odpowiedzi na zadane pytania. Opowiadanie to 

okazja do uświadomienia dzieciom, że nauka gry na instrumencie wymaga bardzo wielu 

systematycznych ćwiczeń. 

Treść opowiadania: 

 

Ania często zwierzała się babci, że chciałaby uczyć się gry na pianinie. Pewnego ranka kiedy 

leżała w łóżku do pokoju weszli rodzice. 

- Skoro tak bardzo chcesz, to zapiszemy cię do szkoły muzycznej. 

- Bardzo, bardzo tego pragnę - dziewczynka rzuciła się rodzicom na szyję. 

- Ale nie mam instrumentu - nagle posmutniała. 

- To już nasze zmartwienie - tatuś usiadł na brzegu tapczanu. 

- Najpierw musisz zdać egzamin, jeżeli się powiedzie to pomyślimy co się da zrobić. 

W wyznaczonym terminie Ania z mamą znalazła się w budynku szkoły muzycznej. Przed salą 

zgromadziła się spora grupa dzieci z rodzicami. Nagle otworzyły się drzwi i miła pani 

wyczytała Ani nazwisko. Dziewczynka weszła do środka. Ogromny fortepian zwrócił jej 

uwagę. Z boku za dużym stołem siedziały cztery osoby ciekawie spoglądając w jej stronę. 

Rozpoczął się egzamin. 

- Czy piosenka ma charakter wesoły czy smutny? 

- Czy słyszane dźwięki są wysokie czy niskie? 

Padały pytania. Ania wsłuchiwała się w płynące z fortepianu dźwięki i starała się odpowiadać 

prawidłowo. Potem jedna z pań poprosiła dziewczynkę o zaśpiewanie ulubionej piosenki. 

https://www.youtube.com/watch?v=C7Yi0CdtTc4&t=81s
https://www.youtube.com/watch?v=8nmk-76DFsU
https://www.youtube.com/watch?v=Z_tk-AhlA1o
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- Dziękujemy, wyniki egzaminu zostaną ogłoszone za kilka dni - miła pani wyprowadziła Anię 

na korytarz prosząc następne dziecko. 

Mama z córką przejęte wróciły do domu. Kiedy wreszcie okazało się, że Ania została przyjęta 

radość wszystkich nie miała końca. Babcia podarowała jej teczkę na nuty i zeszyt, w którym 

były same pięciolinie. 

- W nim będziesz wpisywać nuty, których teraz musisz się nauczyć. 

Od kolegi Pawła i jego rodziców otrzymała płytę z utworami Fryderyka Chopina. 

- Życzymy, żebyś za kilka lat potrafiła zagrać wszystkie utwory nagrane na tej płycie. 

Wkrótce w Ani pokoju stanęło pianino. Dziewczynka delikatnie dotykała klawiatury 

wsłuchując się w jego brzmienie. 

- Bardzo dziękuję, spełniło się moje marzenie. Zobaczycie, że kiedyś zostanę słynną pianistką - 

tłumaczyła. 

- Ach moje dziecko, czeka cię wiele godzin ćwiczeń, to bardzo ciężka praca. Skoro jednak tego 

tak mocno pragniesz - mama pogładziła córkę po głowie. 

 

Pytania do opowiadania: 

a) O czym marzyła Ania? 

b) Dokąd poszła z mamą? 

c) Jaki był wynik komisji egzaminacyjnej?  

d) Co dostała od babci, a co od Pawła i jego rodziców?  

e) Jaki instrument dostała Ania? 

Polecenie dla dziecka:  

Spróbuj całymi zdaniami opowiedzieć historię Ani. 

Dla rodzica: 

Jeżeli Wasze dziecko ma takie marzenie, pomóżcie im je 

koniecznie spełnić. Znalazłam w internecie bardzo 

ciekawą książkę ……., w której autorka w bardzo 

interesujący sposób przybliża Nam wiadomości o muzyce 

i sposobie nauki gry na instrumentach. 
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5. Zabawa pt.: „W świecie kompozytora” – Spróbuj odpowiedzieć na pytania. 

 

Pytania: 

a) Czy wiesz kim jest kompozytor ? 

b) Kto jest znanym kompozytorem, a jego utwory grane są na fortepianie ?  

 

 

 

 

 Urodził się ponad 200 lat temu w miejscowości Żelazowa Wola, w której do dziś 

można zwiedzać muzeum poświęcone muzykowi.  

 Był jednym z najsłynniejszych pianistów swoich czasów, często nazywany „poetą 

fortepianu”. 

 Pierwsze utwory napisał w wieku 7 lat, a naukę gry na fortepianie rozpoczął w wieku 

4 lat. Na początku uczyła go mama, a następnie trafił pod skrzydła Wojciecha Żywnego 

– pianisty i kompozytora. 

 Fryderyk wychowywał się w domu, któremu zawsze towarzyszyła muzyka. Z okien 

często można było usłyszeć dźwięk różnych instrumentów oraz śpiew. 

 W całym swoim życiu Fryderyk Chopin zagrał około 30 publicznych koncertów. 

Kompozytor wolał grać dla mniejszej publiczności, podczas spotkań towarzyskich. 

  Już od najmłodszych lat Fryderyk wolał grać na fortepianie w ciemności. Stanowiło to 

dla niego odpowiednią inspirację. Również grając na koncertach prosił o przygaszenie 

światła w pokoju. 

Do zapamiętania!  

Nauka gry na instrumencie wymaga wielu regularnych ćwiczeń, ale może jednak 

warto spróbować. Muzyka to wspaniały „inny świat”, który daje mnóstwo radości, 

pozwala wyrazić emocje i uwrażliwia. Rozwija umysł i osobowość dziecka, uczy 

systematyczności i daje satysfakcję. W dorosłym życiu staje się pozytywną 

odskocznią od codziennych stresów. Gdy odkryjesz, że Twoje dziecko bardzo lubi 

muzykę, przejawia zdolności w tym kierunku, pozwól mu „rozwinąć skrzydła”. 

Ciekawostki o Fryderyku Chopinie: 
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6. Zadanie z liczeniem liter, głosek i sylab - Dziecko odczytuje napisy, dzieli je na litery, 

głoski i sylaby. Rodzic pisze na kartce wyraz i tnie na kawałki tworząc rozsypankę 

literową, dziecko próbuje ułożyć wyraz z liter. 

 

Co komponował Fryderyk Chopin ? Odczytaj głośno. 

POLONEZY 

 

MAZURKI 

 

NOKTURNY 

 

BALLADY 

 

ETIUDY 

 

SONATY 

 

KONCERTY 
 

 

7. Zabawa pt.: „Przedstaw utwór” - Dziecko słucha wybranego utworu F. Chopina i 

odpowiada na pytania. 

 Walc a-moll: 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=LZXJf_r9Qyk 

 

lub 

 

 Mazurek D-dur op.33 nr 2 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=8gDHneKX_1A 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Mazurek_(taniec_stylizowany)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nokturn_(muzyka)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ballada_(muzyka)
https://www.youtube.com/watch?v=LZXJf_r9Qyk
https://www.youtube.com/watch?v=8gDHneKX_1A
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Pytania: 

a) O czym może opowiadać ten utwór? 

b) Co czułeś słuchając go? 

c) Czy utwór był wesoły, czy smutny? 

d) Jakiej barwy użyłabyś/ użyłbyś, chcąc przedstawić jego nastrój? 

 
 

8. Rytmiczne wymawianie rymowanki – Dziecko powtarzając rytmicznie tekst może 

przy nim klaskać lub tupać. 

 

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. 
 

 

 

9. Zabawa pt.: „Odbiór muzyki kiedyś i dziś” – Spróbuj odpowiedzieć na pytania, 

następnie zapoznaj się opisami i obrazkami. 

 

Pytanie:  

a) Co potrzebujemy, aby odtworzyć muzykę? 

b) Czy wiesz na czym dawniej jej słuchano? 

 

Dawne urządzenia do odtwarzania muzyki: 

I. Fonograf - jedno z pierwszych urządzeń służących do zapisu i odtwarzania dźwięku, 

poprzednik gramofonu. Został skonstruowany przez Thomasa Edisona. 
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II. Patefon – przenośne urządzenie o napędzie mechanicznym do odtwarzania dźwięku 

z płyt, wynalezione przez braci Emila i Charlesa Pathé, produkowane w latach 1905–

1920 przez firmę Pathé Frères.  

 

 

 

 

 

 

 

III. Gramofon - urządzenie do odtwarzania dźwięku z płyt gramofonowych. 

   

https://pl.wikipedia.org/wiki/Path%C3%A9
https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/plyta-gramofonowa;3958512.html
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IV. Magnetofon – urządzenie do zapisywania i odtwarzania sygnału fonicznego na taśmie 

magnetycznej. 

Magnetofon szpulowy: 

 

 

Magnetofon na kasety: 

 

 

 

V. Walkman – przenośny, zminiaturyzowany odtwarzacz kaset magnetofonowych, 

odporny na wstrząsy. Większość modeli nie posiadała głośników, lecz istnieją również 

wyjątki z małym głośnikiem umożliwiającym słuchanie bez użycia słuchawek.  

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Sygna%C5%82_foniczny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ta%C5%9Bma_magnetyczna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ta%C5%9Bma_magnetyczna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kaseta_magnetofonowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/G%C5%82o%C5%9Bnik
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VI. Discman - przenośny odtwarzacz płyt CD-Audio. 

 

 

10. Zabawa matematyczna 

Na koncert do filharmonii przyszła cała rodzina Ani, mama, tata, brat i siostra. Dołączyli 

do nich babcia i dziadek oraz ciocia Krysia. Ile osób słuchało koncertu? Zapisz działanie. 

Działanie: 

 

 

 

 

 

 

 

Ćwiczenia w książkach: 

 Sześciolatki – karta pracy część 4 strona 28 

 Pięciolatki – karta pracy część 4 strona 28  

 Ćwiczenia poranne – zabawa z woreczkami (Dziecko dostaje woreczek, rzuca 

nim według polecenia np.: „Rzuć go za siebie; przed siebie; po prawej stronie; 

po lewej stroni;, do góry”. Woreczek można zastąpić maskotką lub piłeczką) + 

wyjście na dwór – wsłuchaj się śpiew ptaków, może słyszysz jakąś inną muzykę, 

którą wydaje przyroda? 

 

Dzień V 

 

1. Słuchanie muzyki - Dziecko naśladuje taniec kwiatów. 

Utwór: Antonio Vivaldi - Cztery Pory Roku - Wiosna 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=Tl8Z-tr73ss 

https://www.youtube.com/watch?v=Tl8Z-tr73ss
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2. Powtórzenie piosenki tego tygodnia „Piosenka o instrumentach” – Dziecko 

sprawdza ile zapamiętało tekstu i śpiewa przy muzyce. 

 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=2mODTjHMM1s 

 
 

 

 

 

3. Zabawa pt.: „Dźwięki Naszego dzieciństwa” - Zabawa dla dziecka i rodziców. Dziecko 

podaje przykłady muzyki, która Nas otacza (szum wody, śpiew ptaków itd.). Zachęcam do 

zrobienia kroku wstecz i zabawy przy filmiku zaproponowanym przeze mnie, może akurat te 

dźwięki będą Państwo znane z dzieciństwa lub lat młodzieńczych. 

 https://www.youtube.com/watch?v=W8YmSKDLWZg&t=73s 

https://www.youtube.com/watch?v=2mODTjHMM1s
https://www.youtube.com/watch?v=W8YmSKDLWZg&t=73s
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4. Zabawa pt.: „Nasze zmysły” - Dziecko nasłuchuje skąd dochodzi dany dźwięk. Dziecko ma 

zamknięte oczy, rodzic klaszcze w dłonie. Zadaniem dziecka jest wskazać ręką kierunek, z 

którego wydobywa się dźwięk (różne miejsca w domu). 

 

5. Zabawa pt.: „Ile razy zagram” - Dziecko siedzi tyłem do rodzica, słucha uważnie , jego 

zadaniem jest powiedzieć ile razy rodzić uderzył w stół, klasnął w dłonie itd. Pokazuje obrazek 

z cyfrą i układa tyle patyczków, ile usłyszało. 

 

 

 

6. Zabawa pt.: „Co jest w butelce” ? – Rodzic przygotowuje cztery butelki plastikowe do 

których wrzuca: groch, ryż/kasza, makaron, mąkę. Zadaniem dziecka jest odgadnąć jaki dźwięk 

wydaje dana rzecz. Można wykorzystać inne materiały dostępne w domu (guziki, nakrętki itp.) 

 

 

7. Zabawa pt.: „Ćwiczymy nasze oczy” - Pokazujemy dziecku dowolny obrazek, musi 

zapamiętać jak najwięcej szczegółów. Zakrywamy i pytamy, co udało mu się zapamiętać. 

 

Obrazki do wydrukowania: 
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8. Składanie pociętych obrazków - Rodzic z wybranych poniżej obrazków tnie puzzle w 

różnorodny sposób, a dziecko próbuje złożyć je w całość. Zabawę możemy wykonywać 

na czas (do odmierzania przydatna będzie klepsydra, minutnik lub ustawiony stoper). 

 

 

 

 

Obrazki do wydrukowania: 
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9. Zabawa pt.: „Okienko” - Dajemy dziecku różne materiały tak, aby ich nie widziało 

np. papier ścierny, watę, gąbkę, plastelinę, drewienko itp. Dziecko mówi o swoich 

odczuciach, kiedy dotyka poszczególnych przedmiotów. 

 

 

 

10. Zabawa plastyczna pt.: „Gniotek z balonu” 

Potrzebne materiały: 

– balon; 

– wypełnienie (mąka ziemniaczana, ryż, kasza itp.); 

– flamaster; 

– lejek bądź szklanka; 

– włóczka (opcjonalnie) 

Jak zrobić gniotka ? Krok po kroku …  

1. Balon włóż do lejka lub naciągnij na szklankę. Wsyp do środka balonu mąkę lub 

ryż, kaszę, groch, koraliki itp. za pomocą łyżeczki. Zawiąż balon. 
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2. Flamastrem narysuj oczy i buzię, a w miejscu wiązania balonu możesz przyczepić 

włóczkę, która będzie czupryną gniotka. 

Dobrej zabawy!  

 

      

          

 

 

 

11. Zabawa pt. „Przyszywamy guziki”- Dziecko nawleka nitkę przez dziurkę guzika, 

łączy ze sobą różnego rodzaju guziki. 

 

 

 

12. Zabawa „Jeżyk” - Przyczepiamy kolce jeżykowi. Numerujemy spinacze o różnych 

kolorach od 1 do 10. Przyczepiamy jeżykowi spinacze według kolejności. Rodzic sam 

wymyśla inne przykłady kolejności numerów na poszczególnych kolcach.  
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13. Zadanie zręcznościowe - Za pomocą łyżeczki włóż ziarenka grochu do kubeczka. 

 

Ćwiczenia w książkach: 

 Sześciolatki – karta pracy część 4 strona 29 

 Pięciolatki – karta pracy część 4 strona 29 + dowolna strona w książce 

„Przygotowanie do czytania, pisania i liczenia” 

 Ćwiczenia poranne – zabawa połączona z maszerowaniem (Rodzic czyta 

rymowanki, a dziecko maszerując wykonuje polecenia 

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?)  

 + wyjście na dwór – dziecko obserwuje i próbuje wypatrzeć jakiegoś ptaka lub 

małe zwierzątko np. mrówkę. Może spróbować zapamiętać jak najwięcej 

szczegółów i je narysować. 

 


