
Zadania do wykonania 11.05 – 15.05.2020    wychowawca: Iwona Olejniczak – Biedronki 

TEMATYKA TYGODNIA Muzyka jest wszędzie 

Dzień 

 
Zadanie dydaktyczne do wykonania przez dziecko Sposób wykonania 

Potwierdzenie 

wykonania 

zadania + 

załączniki do 

E-maila w 

formie 

zdjęcia/skanu 

1.   

 Słuchanie wierszy  Małgorzaty Szwajlik & Agnieszka Lodzińskiej „Wesoła Orkiestra” 
„Orkiestra”, link: 
https://www.youtube.com/watch?v=O1S01XGAuPI 
„Dyrygent”, link: 
https://www.youtube.com/watch?v=Uy4xW1LYDag 
„Wesoła Orkiestra” wiersze dla dzieci w formacie pdf: 

https://www.filharmoniagorzowska.pl/img/file/EUROREGION/Wesola_Orkiestra_2017_09_PL_www.pdf 

 

 Zabawy z wykorzystaniem rymowanki: 

 

Różne dźwięki są dokoła. 

Raz coś stuka, raz coś woła. 

Nasze uszy ich słuchają 

coraz lepiej świat poznają.   

 

 Muzykalna folia - Inscenizujemy wiersz „Niedokończona bajka” – załącznik nr 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Słuchanie wierszy, rozmowa na 

temat „Co to jest orkiestra?” 

- Jakie instrumenty grają w 

orkiestrze? 

- Dzięki czemu muzycy grający w 

orkiestrze wiedzą, jak mają grać? 

- Jak nazywają się znaki, dzięki 

którym muzycy wiedzą, w jaki 

sposób grać? 

Powtarzanie rymowanki podanym 

przez rodzica rodzajem głosu 

(cienkim, słabym, mocnym, cicho, 

głośno) 

 

Zabawa z wykorzystaniem foli (np., 

torebki foliowej). Rodzic mówi 

wiersz, a dziecko zastanawia się, w 

jaki sposób mogłoby go 

zainscenizować z wykorzystaniem 

folii. Przy powtarzaniu kolejnych 

wersów wiersza dziecko podaje 

swoje propozycje jego interpretacji z 

wykorzystaniem folii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=O1S01XGAuPI
https://www.youtube.com/watch?v=Uy4xW1LYDag
https://www.filharmoniagorzowska.pl/img/file/EUROREGION/Wesola_Orkiestra_2017_09_PL_www.pdf


 Karty pracy cz. 4 s 20,21,22,23 

 Książka s. 76,77 

 Gra edukacyjna – „Na jaką literkę” 
https://www.miniminiplus.pl/rybka-minimini/gry/na-jaka-literke 

 Rozwiązywanie zadań na platformie Squla – Wybierz przedmiot: 

Literki - > Zabawy słowne 

Literki - > Porządkowanie wydarzeń w historyjce obrazkowej 

Wykonanie przez dziecko, z pomocą 

rodzica, kart pracy 

Praca z książką 

Utrwalenie liter 

Utrwalanie wiedzy przez dziecko na 

platformie Squla 

Zdjęcie/skan 

kart 

 

 

2.   

 „W sklepie muzycznym” – karta pracy, załącznik nr 2 
 

 

 Zabawa „Kupujemy instrumenty”. Rozwiązywanie zadań tekstowych na odejmowanie i 

dodawanie: 

W sklepie muzycznym na półce leżało dziewięć grzechotek. Dziadek kupił dwie grzechotki 

dla swoich wnuków. Ile grzechotek zostało na półce w sklepie? 

Do sklepu muzycznego przywieziono osiem trąbek. Cztery trąbki schowano do magazynu, 

a resztę wyłożono na wystawie. Ile trąbek wyłożono na wystawie? 

 Zabawy matematyczne – załącznik nr 3 

 Ćwiczymy dodawanie i odejmowanie – karty pracy, załącznik nr 4 

 Karta pracy cz. 4 s. 24,25 

 Gra edukacyjna – 
 „Wesołe dodawanie”, link: 

        https://www.miniminiplus.pl/rybka-minimini/gry/wesole-dodawanie 
        „Nauka liczenia”, link: 
        https://www.miniminiplus.pl/rybka-minimini/gry/nauka-liczenia 

 Rozwiązywanie zadań na platformie Squla – Wybierz przedmiot: 

123 Cyferki - > Dodaję do 10  

123 Cyferki -> Odejmuję do 10 

123 Cyferki - > Przeliczanie przedmiotów 

 

Policz instrumenty na każdej półce i 

zaznacz odpowiednią ich ilość obok 

kropkami/kreskami 

Rodzic przedstawia dziecku 

zadania; dziecko dokonuje obliczeń 

na palcach, a potem na liczmanach 

(klockach, kredkach) podają wynik 

swoich obliczeń 

Pokoloruj jabłka zgodnie z podaną 

cyfrą 

Dodajemy i odejmujemy, ćwiczenia 

Wykonanie przez dziecko, z pomocą 

rodzica, kart pracy 

 

 

 

 

Utrwalanie wiedzy przez dziecko na 

platformie Squla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcie/skan 

kart 

 

 

3.   

 „Wartości rytmiczne” , link: 
https://www.youtube.com/watch?v=ADRQMF9zrto&t=61s 

 Nauka piosenki „Skaczące nutki”, słowa: D. Gellner, tekst – załącznik nr 5,  link: 

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

 

 

 

 

Poznajemy wartości rytmiczne - 

film 

Słuchanie piosenki przez dziecko. 

Rozmowa na temat piosenki: 

- Jak nazywały się nutki? 

- Ile ich było? 

- Co robiły? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.miniminiplus.pl/rybka-minimini/gry/na-jaka-literke
https://www.miniminiplus.pl/rybka-minimini/gry/wesole-dodawanie
https://www.miniminiplus.pl/rybka-minimini/gry/nauka-liczenia
https://www.youtube.com/watch?v=ADRQMF9zrto&t=61s
https://www.youtube.com/watch?v=pP5LwJA1Gu0


 

 

 

 „Instrumenty – odgłosy i nazwy” – film edukacyjny, link: 

https://www.youtube.com/watch?v=g6oQHc6zPcY 

 „Alfabet muzyczny”- Link: 

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

 Piosenka edukacyjna CEA – Filharmonii Gorzowskiej, link: 
https://www.youtube.com/watch?v=UZCX4gUlJZk 

 Gra edukacyjna – „Cymbałki”, link: 
https://www.miniminiplus.pl/rybka-minimini/gry/cymbalki 

 Rozwiązywanie zadań na platformie Squla – Wybierz przedmiot: 
123 Cyferki - > Przeliczanie przedmiotów 

Powtarzanie tekstu piosenki za 

rodzicem. Próby śpiewania 

pierwszej zwrotki i refrenu piosenki 

przez dziecko. 

Utrwalenie nazw i dźwięków 

instrumentów 

Wykonanie przez 

Nauka dźwięków w formie piosenki 

Zabawa przy piosence edukacyjnej 

Gra edukacyjna ćwicząca pamięć 

 

Utrwalanie wiedzy przez dziecko na 

platformie Squla 

 

 

 

 

 

4.   

 „Taneczna rozgrzewka dla przedszkolaków”, link: 
https://www.youtube.com/watch?v=XQrJjy7Xvuk 

 „Ćwiczenia szybkościowe”, link: 
https://www.youtube.com/watch?v=-F6pCqIImZ8 

 „Zumba kids” – czas na tańce z choreografem, link: 
https://www.youtube.com/watch?v=ymigWt5TOV8 

 Utrwalenie wartości rytmicznych - Pani nutka - „Rytm”, link: 
https://www.youtube.com/watch?v=LKyZtocE9u0&t=11s 

  „Deszczowy koncert” – muzyka relaksacyjna, link: 
https://www.youtube.com/watch?v=ZH1W58h_lC8 

 Rozwiązywanie zadań na platformie Squla – Wybierz przedmiot: 
Świat - >Zdrowie - > Sport i przybory sportowe 

 

Rytmiczna rozgrzewka 

 

Propozycje ćwiczeń z muzyką dla 

dziecka 

 

 

Utrwalenie poznanych wartości 

rytmicznych 

Słuchanie muzyki relaksacyjnej w 

pozycji leżącej, wyciszenie 

organizmu po ćwiczeniach 

Utrwalanie wiedzy przez dziecko na 

platformie Squla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.   

 Praca plastyczna – „Mój instrument” 

 

 

 

 
 

 

 Piosenka „Koncert” – link: 
https://www.youtube.com/watch?v=ekXNa5da7jY 

 

Wykonaj dowolny instrument (np. 

grzechotka, gitara, pianino, 

bębenek) z dostępnych materiałów 

(pudełka po chusteczkach, sznurka 

nitki, kartonów, opakowań po 

produktach, ryżu itp.). Ozdób 

według własnego pomysłu 

Słuchanie piosenki 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcie pracy 

plastycznej 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=g6oQHc6zPcY
https://www.youtube.com/watch?v=acLiPWPrPiE
https://www.youtube.com/watch?v=UZCX4gUlJZk
https://www.miniminiplus.pl/rybka-minimini/gry/cymbalki
https://www.youtube.com/watch?v=XQrJjy7Xvuk
https://www.youtube.com/watch?v=-F6pCqIImZ8
https://www.youtube.com/watch?v=ymigWt5TOV8
https://www.youtube.com/watch?v=LKyZtocE9u0&t=11s
https://www.youtube.com/watch?v=ZH1W58h_lC8
https://www.youtube.com/watch?v=ekXNa5da7jY


 

 Karta pracy cz. 4 s. 26,27 

 

 Rozwiązywanie zadań na platformie Squla – Wybierz przedmiot: 
abc Literki - > Czytam - > Czytanie bajek 

Wykonanie przez dziecko, z pomocą 

rodzica, kart pracy 

Utrwalanie wiedzy przez dziecko na 

platformie Squla 

Zdjęcie/skan 

kart 

 

 

Załącznik nr 1 

Wiersz „Niedokończona bajka”                                          W lśniącej zbroi? To królewicz  

Wielkie morze, wielkie góry,                                                  po księżniczkę w ciemność jedzie, 

przymknij oczy – widzisz chmury.                                         jego serce go tu wiedzie. 

Wiatr się zrywa, dmucha lekko,                                            A zza krzaków widać oczy: 

coraz szybciej, bardzo prędko.                                              duże oczy, wielkie oczy. 

Coś szeleści, coś furkocze,                                                    Coraz głośniej, coraz szumniej, 

jakby jakieś zianie smocze…                                                coraz ciemniej, coraz smutniej… 

Tam szeleści, tu podskoczy –                                                Wiatr się zrywa, dmucha lekko,  

Ktoś spod ziemi wnet wyskoczy.                                           coraz szybciej, bardzo prędko…  

A zza krzaków widać oczy :                                                  Skąd te oczy? Skąd królewicz i królewna? 

duże oczy, wielkie oczy.                                                        Pomyśl sam – a bajka będzie piękna! 

Kto tu na swym koniu bieży? 

   

Na zakończenie dziecko samodzielnie wymyśla, co mogłoby się jeszcze zdarzyć w tej bajce, i ilustrują swoje opowiadanie z wykorzystaniem folii. 

 

Załącznik nr 2 

Policz instrumenty  i narysuj  taką samą liczbę kropek/kresek obok 



 



Zadanie nr 3  Pokoloruj jabłka zgodnie z podaną cyfrą 

 



Załącznik nr 4 

 



 



Załącznik n 5 Piosenka „Skaczące nutki” 

1.Do przedszkola wpadły nutki, 

   wszystkie miały czarne butki, 

   czarne szelki i czapeczki 

   i skakały jak piłeczki. 

Ref: Ta wysoko, tamta nisko, 

        ta z plecakiem, ta z walizką. 

        Roztańczone nutki trzy: do, re, mi, nutki trzy. 

2.Poprosiły o mieszkanie 

   w dużym, czarnym fortepianie, 

   i biegały i skakały 

   po klawiszach czarno-białych. 

Ref: Ta wysoko, tamta nisko, 

        ta z plecakiem, ta z walizką. 

        Roztańczone nutki trzy: do, re, mi, nutki trzy. 

3.Nawet na leżakowaniu, 

   przeszkadzały dzieciom w spaniu 

   i skakały po kocykach 

   w czarnych szelkach i bucikach. 

Ref: Ta wysoko, tamta nisko, 

        ta z plecakiem, ta z walizką. 

       Roztańczone nutki trzy: do, re, mi, nutki trzy. 


