
Program pracy 18-22.05 

    

   Temat tygodnia:  ,,W krainie muzyki” 

 



Dzień 1 ,,W filharmonii”: 

1. Prosimy wyjaśnić dzieciom pojęcie filharmonii: 

Filharmonia – instytucja kultury zajmująca się organizacją i prezentacją koncertów muzyki 

poważnej, jak i muzyki rozrywkowej, którą gra orkiestra. Przybliża dzieciom świat 

dźwięków, ukazuje bogate instrumenty. 

 

 

2. Rozwiąż zagadki: 

,,Czasem jest smutna, czasem wesoła,  

Melodią dzieci do śpiewu woła”      (muzyka)   

,,Z pomocą dźwięków, z pomocą ucha, 

Z radia lub z płyty człowiek jej słucha”   (muzyka) 

 

3. Słuchanie piosenki edukacyjnej - https://www.youtube.com/watch?v=UZCX4gUlJZk 

4. Wyprawka plastyczna - układanie schematów i modeli nazw obrazków (dowolny wybór 

obrazków) 

5. Rozwiązywanie karty pracy cz.4 – str. 24 

6. Zabawa ,,Bączek” – Dziecko stoi. Stawiając małe kroki, wykonuje obrót dookoła własnej 

osi. Na sygnał rodzica (dźwięk z dowolnego instrumentu – mogą być to przedmioty użytkowe 

z domu) siada w dowolny sposób na podłodze.  

https://www.youtube.com/watch?v=UZCX4gUlJZk


7. Ćwiczenia z wykorzystaniem rymowanki. Dzieci stoją w dowolnych miejscach sali. 

Powtarzają słowa rymowanki i wykonują określone w niej ruchy. 

,, Ręce dwie, nogi dwie,    

Do roboty palą się.                       

Biegną szybko, podskakują, 

W górze wietrzyk naśladują” 

Dzieci wykonują dwa klaśnięcia w dłonie, dwa razy przytupują, pocierają dłonie o siebie, 

biegną w miejscu, wykonują dwa podskoki obunóż w miejscu, podnoszą ramiona do góry, 

wykonują skłony boczne tułowia.  

8. Rozwiązywanie kart pracy cz.4 – str. 25 

9. Oglądanie instrumentów muzycznych i ich dźwięków (Jakie instrumenty zostały 

przedstawione? Dźwięki, których instrumentów najbardziej podobały się dziecku?) - 

https://www.youtube.com/watch?v=MadTiSUv4Jo 

10. Oglądanie filmu o orkiestrze - https://www.youtube.com/watch?v=6gjX7u7bGlU 

11. Zabawa z rodzicami przy piosence - https://www.youtube.com/watch?v=3UYIl4iwnO4 

12. Książka ,,Kolorowy start z plusem” – str. 74,75  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MadTiSUv4Jo
https://www.youtube.com/watch?v=6gjX7u7bGlU
https://www.youtube.com/watch?v=3UYIl4iwnO4


Dzień 2 ,,Czarodziejski koncert”: 

1. Przeczytanie wiersza ,,Orkiestra” (Jakie instrumenty grają w orkiestrze dętej) - 

https://www.wierszedladzieci.pl/czytaj/orkiestra/ 

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

3. Prosimy utrwalić wiadomości związane z zagadnieniem ,,Muzyka” – Co to jest muzyka? 

Jak nazywają się muzyczne znaki? (Klucz wiolinowy, nuty) 

4. Oglądanie filmu o tonach niskich i wysokich - 

https://www.youtube.com/watch?v=11svTBhAMxk 

5. Zabawa ruchowo- naśladowcza ,,Jestem muzykiem” – dziecko porusza się po pokoju 

 w rytm muzyki wybranej przez siebie lub rodzica. Na przerwę w muzyce, rodzic podaje hasło 

– nazwa instrumentu np. pianino. Dziecko zatrzymuje się i naśladuje grę na wymienionym 

instrumencie 

6. Posłuchaj koncertu F. Chopina i odpowiedz na pytania: O czym może opowiadać ten 

utwór? Co czuliście słuchając go? Czy był on wesoły czy smutny? Jakich barw użylibyście, 

chcąc przedstawić jego nastrój? Jak można go przedstawić ruchowo? - 

https://www.youtube.com/watch?v=Rh1eYU0VBnA  

7. Oglądanie wirtualnej wycieczki do miejsca urodzenia F. Chopina – Żelazowa Wola - 

https://www.youtube.com/watch?v=AH3xPZKWZ-

s&feature=share&fbclid=IwAR3AQ78jpiyP2VU_RRFkvk8H2UXnTQuehunFh-4V09b-

SRHb6dYaURuUodg 

8. Wyprawka plastyczna – układanie napisów nazw utworów skomponowanych przez 

 F. Chopina (litery z wyprawki plastycznej np. walc, polonez, mazurek) 

9. Rozwiązywanie kart pracy cz.4 – str. 26, 27, 28, 29 

10. Zabawa ruchowa ,,Skąd słychać dźwięk?” – dziecko z zamkniętymi oczami porusza się po 

pokoju w kierunku słyszanego dźwięku (rodzic wydaje dźwięki np. klaszcze, tupie i zmienia 

miejsca pobytu) 

 

 

https://www.wierszedladzieci.pl/czytaj/orkiestra/
https://www.youtube.com/watch?v=7PU-F10jPOQ
https://www.youtube.com/watch?v=11svTBhAMxk
https://www.youtube.com/watch?v=Rh1eYU0VBnA
https://www.youtube.com/watch?v=AH3xPZKWZ-s&feature=share&fbclid=IwAR3AQ78jpiyP2VU_RRFkvk8H2UXnTQuehunFh-4V09b-SRHb6dYaURuUodg
https://www.youtube.com/watch?v=AH3xPZKWZ-s&feature=share&fbclid=IwAR3AQ78jpiyP2VU_RRFkvk8H2UXnTQuehunFh-4V09b-SRHb6dYaURuUodg
https://www.youtube.com/watch?v=AH3xPZKWZ-s&feature=share&fbclid=IwAR3AQ78jpiyP2VU_RRFkvk8H2UXnTQuehunFh-4V09b-SRHb6dYaURuUodg


 

Dzień 3 ,,Piosenki”: 

1. Taniec przy piosence - https://www.youtube.com/watch?v=Hhs1nJDeafU 

2. Oglądanie zdjęć instrumentów muzycznych: 

   

 

   

https://www.youtube.com/watch?v=Hhs1nJDeafU


 

   

 

   

 

 



 

   

 

   

 

 



 

3. Rozwiązywanie kart pracy ,,Czytam, piszę, liczę” – str. 82, 83 

4. Słuchanie piosenki - https://www.youtube.com/watch?v=imGYjy5yhiM 

5. Zabawa z rodzicem ,,Echo rytmiczne” – dziecko siedzi z rodzicem zwrócone do siebie 

plecami. Rodzic wykonuje proste rytmy np. klaskanie, tupanie, a dziecko je odtwarza. 

6. Praca plastyczna ,,Malowanie muzyki” przy utworze F. Chopina ,,Wiosenny walc” - 

https://www.youtube.com/watch?v=Jg459959VdY – wysłuchaj utwór z zamkniętymi oczami, 

wyobraź sobie co on przedstawia i co mógłbyś namalować 

 

Dzień 4 ,,Z prawej strony, z lewej strony”: 

1. Nazywanie muzyków grających na określonych instrumentach – rodzic pokazuje zdjęcia 

(znajdujące się wyżej lub w podręcznikach), a dziecko nazywa grających na nich muzyków  

i dzieli na sylaby np. fortepian – pianista, wiolonczela – wiolonczelista, flet – flecista, trąbka 

– trębacz, saksofon – saksofonista, gitara – gitarzysta, puzon – puzonista  

2. Ćwiczenia rozwijające orientację przestrzenną - ,,Z prawej, z lewej strony”: 

- Zabawa ruchowa ,,Hasła” – dziecko biega, na hasło rodzica np. dotknij lewe ucho/ dotknij 

prawą nogę itd. dziecko zatrzymuje się i dotyka 

- Ćwiczenia na równowagę - https://www.youtube.com/watch?v=ozI7YcVASgo 

- Określ, gdzie znajduje 

się piłka (pod, za, obok, 

pomiędzy itd.) 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=imGYjy5yhiM
https://www.youtube.com/watch?v=Jg459959VdY
https://www.youtube.com/watch?v=ozI7YcVASgo


 

 

 

- Obrysuj swoje stopy i dłonie, następnie wytnij. Na zielono pomaluj prawą stopę i prawą 

dłoń, a na niebiesko – lewą stopę i lewą dłoń 

 

 

Dzień 5 ,,Cztery pory roku”: 

1. Słuchanie utworu A. Vivaldiego ,,Wiosna” (rozmowa na temat wysłuchanego utworu: jakie 

instrumenty słyszeliście w utworze?) - https://www.youtube.com/watch?v=jdLlJHuQeNI 

2. Słuchanie piosenki P. Rubika ,,Cztery pory roku” - 

https://www.youtube.com/watch?v=5VrS_qvF8rk 

3.  Zabawa z rodzicem ,,Echo melodyczne” – rodzic śpiewa różne rytmy na sylabie ,,la”,  

a dziecko je powtarza 

4. Obejrzyj film i utrwal nazwy pór roku i miesięcy - 

https://www.youtube.com/watch?v=aBTRrKq8c08 

5. Praca plastyczna ,,Instrument perkusyjny” (wykorzystanie pudełek po napojach, 

chusteczkach lub innych opakowań). Po wykonaniu instrumentu – zagraj na nim 

6. Rytmiczne wymawianie rymowanki – powtarzanie z rodzicem rytmicznie tekst klaszcząc, 

tupiąc lub podskakując 

,,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” 

https://www.youtube.com/watch?v=jdLlJHuQeNI
https://www.youtube.com/watch?v=5VrS_qvF8rk
https://www.youtube.com/watch?v=aBTRrKq8c08


7. Wyprawka plastyczna – układanie schematów i modeli nazw obrazków (dziecko wycina 

zdania i odpowiadające im obrazki, a następnie przykleja je na kartce), dobieranie zdań do 

obrazków: 

- Darek ma niebieski rower 

- To jest mapa Polski 

- Tata naprawia motocykl 

- Tata Adama jest policjantem 

8. Słuchanie wiersza A. Nosalskiego ,,O dwunastu braciach – Maj”: 

,, Wreszcie się zjawia maj wystrojony 

i bzu przynosi pełne brzemiona. 

Przez całe ranki, całe wieczory, 

gra na fujarce z wierzbowej kory” 

 Odpowiedz na pytania dotyczące wiersza: Jak nazywa się aktualny miesiąc? Jaki miesiąc 

był przed nim? Jaki miesiąc po maju? Co się dzieje w przyrodzie w maju? Którym 

miesiącem z kolei jest maj? 

 

 

 

 

Zachęcamy do nauki poprzez zabawę na stronie SQULA! 
 

Propozycje ciekawych ćwiczeń i gier: 

- W zakładce ,,Cyferki” czekają na Was świetne ćwiczenia i zabawy matematyczne.  

W nawiązaniu do dnia 4 proponujemy ćwiczenie ,,Lewy/prawy, góra/dół” z kategorii 

,,Orientacja” 



- W zakładce ,,Świat” wyszukajcie kategorii ,,Pory roku”, aby je utrwalić w nawiązaniu do 

dnia 5 

- Pamiętajcie, ćwiczcie język angielski w zakładce ,,Angielski”. Proponujemy kategorię 

słówek, czyli ,,Body parts – części ciała”, by je utrwalić 

Drodzy Rodzice, prosimy pamiętać, że: 

- Kolejność wykonywania dni jest dowolna  

- Program zajęć wraz z wszystkimi pomocami dydaktycznymi jest także dostępny na 

stronie internetowej naszego przedszkola w zakładce grupy Sówek 

- Prosimy o przesyłanie zdjęć wykonanych prac dziecka do PIĄTKU każdego tygodnia 

na adres e-mail: ppplastus@gmail.com z dopiskiem imienia i nazwiska dziecka + Sówki 

- W wysyłanych przez Państwa wiadomościach, prosimy także o zwrotne informacje 

dotyczącego tego, jak dziecko sobie poradziło z zadaniami, czy miało jakieś trudności? 

Informacje te są dla nas bardzo ważne 

- Zadania będą przesyłane na Państwa e-maile w każdy poniedziałek 

- Prosimy pamiętać, że strona SQULA czynna jest od poniedziałku do piątku  

w godzinach 8-15 

- W razie wątpliwości, prosimy kontaktować się z Panią Grażyną Słotą – 695270955 

 

 

       Serdecznie pozdrawiamy  

Grażyna Słota – Wychowawczyni grupy 

Karolina Szczepaniak – Nauczyciel wychowania przedszkolnego 
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