
Witajcie Kochani Piraci! 
 

Poniedziałek 08.06.2020 rok 

 

 

1. Dziś chciałabym abyście otworzyli załącznik nr 1. Poćwiczycie swoją rączkę, poprowadźcie 

ołówek po śladzie. 

2. Czy wiecie kim był Fryderyk Chopin? 

 

Ktoś, komu rodzice przy chrzcie dali na imię Fryderyk, niewątpliwie w przyszłości musiał zostać 

artystą. Podobno, kiedy się rodził, jego tata grał gdzieś w pobliżu na skrzypcach. A Fryderyk, o 

którym jest to opowiadanie, urodził się w miejscowości o dziwnej jak jego imię nazwie - Żelazowej 

Woli. Tata Fryderyka - to ten który grał na skrzypcach - wcale nie chciał takiej samej kariery dla 

swojego syna. Wymyślił, że Fryderyk od małego będzie grał na fortepianie. Mimo, że nauka na 

początku średnio się chłopcu podobała, wkrótce zaczął grać i tworzyć tak pieką muzykę, że jego 

nauczyciel - Wojciech Żywny - musiał zrezygnować z nauczania go! Ja mu się wcale nie dziwię. 

Wstydził się,że Fryderyk potrafił lepiej grać od niego. W wieku 8 lat, Fryderyk po raz pierwszy 

wystąpił na koncercie fortepianowym przed dużą publicznością. Rodzice ciągle tłumaczyli mu, że 

na takie wydarzenia trzeba się bardzo elegancko ubrać. Kiedy po jego występie zachwycona 

widownia zaczęła bić brawo, malec pomyślał, że goście cieszą się z tego, że tak ładnie wygląda! 

Fryderyk w szkole miał bardzo dużo kolegów. Wtedy nie było jeszcze telefonów, więc kiedy chcieli 

sobie coś przekazać, musieli pisać do siebie listy, jednak nikomu to nie przeszkadzało. Chłopiec był 

bardzo miły i zabawny, ale czasem wpadały mu do głowy różne dziwne pomysły. Na przykład 

pewnego razu postanowił pojeździć na łyżwach po zamarzniętej rzece. Miał szczęście, że nic mu się 

nie stało! Niestety Fryderyk od zawsze był bardzo chorowity, a kiedy tylko złapało go jakieś 

choróbsko, lekarze przystawiali mu do skóry pijawki, takie dziwne, oślizgłe stworzenia, które 

podobno miały wypijać chorą krew! Obrzydliwe. Nie wiem jak wy, ale ja to już wolę zastrzyki. Po 

ukończeniu szkoły, Fryderyk trochę podróżował. Mieszkał w Wiedniu (mieście, w którym robią 

pyszny tort), a potem w Paryżu (to to miasto z wieżą Eiffela). Jeszcze podczas pobytu w Wiedniu 

dowiedział się, że w Polsce wybuchło powstanie listopadowe. Polski w tamtym czasie wcale nie 

było na mapach, bo pewne złe kraje chciały zagarnąć jej ziemie dla siebie. Polacy mieli dość życia 

z ludźmi, którzy nie szanują czyjejś wolności, więc powstali, czyli walczyli, żeby ich pokonać. 

Niestety przez ciągłe walki o wolność Polski i Polaków, Fryderyk już nigdy nie wrócił do kraju, 

chociaż bardzo tęsknił za swoją ojczyzną. W międzyczasie ciągle grał na fortepianie, a jego utwory 

były jeszcze cudowniejsze niż przedtem. Może to dzięki temu, że tak bardzo tęsknił za Polską. Był 

coraz bardziej sławny... a jaki przystojny! Dzięki swojej sławie i urodzie umawiał się na randki z 

wieloma pięknymi damami, np. Delfiną (kolejne dziwne imię) Potocką, Marią Wodzińską i znaną 

francuską pisarką George Sand. Jednak z żadną nie udało mu się wziąć ślubu i przez to był pewnie 

trochę nieszczęśliwy. Miał tylko 39 lat, kiedy zachorował na gruźlicę, czyli taką paskudną chorobę, 

która dosłownie zjadła mu płuca. Umarł w Paryżu i został pochowany na tamtejszym cmentarzu, ale 

jego serce przywieziono do Polski i pochowano w Warszawie.  

źródło: 

https://www.dzieckiembadz.pl/2018/10/krotkie-opowiadania-o-wielkich-polakach.html 

 

https://www.dzieckiembadz.pl/2018/10/krotkie-opowiadania-o-wielkich-polakach.html


 
 

3. Czy chcecie posłuchać wspaniałej muzyki, którą tworzył Fryderyk? 

Posłuchajcie teraz jednego z nich https://www.youtube.com/watch?v=E7vmWCgB5uQ 

Po wysłuchaniu utworu odpowiedzcie na pytania: 

Jaki nastrój wywołał w was ten utwór? 

Co wyobraziłeś sobie słuchając tego utworu? 

Jakie nastroje towarzyszą tej muzyce (smutek, złość, radość, powaga, spokój) 

 

4. Otwórzcie teraz załącznik nr 2 i 3 zobaczcie gdzie urodził się Fryderyk Chopin 

5. Otwórzcie załącznik nr 4. Czy wiecie co to za instrumenty? Podzielcie je na sylaby, 

podskoczcie tyle razy ile jest sylab.  Podajcie pierwsza głoskę w nagłosie wyrazów. 

 Brawo! Jestem przekonana, że świetnie sobie dziś poradziliście :) 

 

 

Wtorek 09.06.2020 rok 

 

1. Proszę abyście posłuchali jakie odgłosy wydaj różne instrumenty muzyczne. 

https://www.youtube.com/watch?v=6y0LGu724lY 

2. Pobawcie się teraz z rodzicami . Zagrajcie na dowolnym przedmiocie, który możecie 

znaleźć w domu, np. garnek, łyżki, puszka z ryżem itp. do wesołego utworu 

3.  

„Muzykanci” Joana Myślińska 

Muzykantów każdy zna 

li-li-la, li-li-la, 

jest nim świerszcz i jestem ja 

li-li-la, li-li-la. 

Dziś na palcach sobie gram, 

pa-ram-pam, pa-ram-pam, 

bo paluszki zdolne mam 

pa-ram-pam, pa-ram-pam. 

 Wietrzyk psotnik także gra 

szu-szu-sza, szu-szu-sza, 

gdy po polach sobie gna. 

szu-szu-sza, szu-szu-sza 

 

Powtarzajcie zgłoski: li-li-la, pa-ram-pam, szu-szu-sza 

 

https://www.youtube.com/watch?v=E7vmWCgB5uQ
https://www.youtube.com/watch?v=6y0LGu724lY


 

4. Zróbcie samodzielnie jakiś instrument. Ja z kubeczka po jogurcie stworzyłam bębenek. 

Zdjęcie w załączniku nr 5 :) 

 

Środa 10.06.2020 rok 

 

1. Chciałabym abyście dziś pobawili się w układanie rytmów. Otwórzcie załącznik nr 6. 

Znajdują się tam większe i mniejsze prostokąty. Układajcie prostokąty i wystukajcie rytm o podłogę. 

Jeden duży prostokąt to jedno wolne uderzenie, dwa mniejsze to dwa szybkie uderzenia. Życzę 

Wam miłej zabawy. 

2. Otwórzcie teraz załącznik 7. Policzcie ile jest instrumentów. Zakolorujcie ich liczbę. 

3. Dzięki nutom możemy zapisać muzykę. Czy potraficie przejść nutkowy labirynt?  

Załącznik nr 8 

4. Obejrzyjcie teraz filmik. Dowiecie się co to są dźwięki wysokie i niskie. 

https://www.youtube.com/watch?v=4YFmTNqTfsU 

Wykonujcie wszystkie ćwiczenia :) 

 

 

Czwartek 11.06.2020 rok 

 

1. Otwórzcie załącznik nr 9. 

Powiedzcie co on przedstawia? 

Jakie zwierzęta i owady mieszkają na łączce? 

Które z nich latają nad łąką, a które są na dole? 

Jakie zwierzęta znajdują się po prawej, a jakie po lewej stronie łąki? 

Na koniec naśladuj odgłosy dobiegające z łąki. 

2. Policz teraz kropki biedronki. Zaznacz odpowiednią odpowiedź, załącznik nr 10. 

3. Pobawcie się z rodzicami. Naśladujcie ruchy, zachowanie wybranego zwierzątka, owada czy 

ptaka. Zadaniem Waszych rodziców jest odgadnięcie jego nazwy. 

4. Na sam koniec stwórzcie własną łąkę. Wykonajcie makietę. Użyjcie zielonej bibuły, 

kawałków kolorowego papieru, rolek itp. Z plasteliny ulepcie mieszkańców łączki. Powodzenia 

Piraci! 

 

 

Piątek 12.06.2020 rok 

 

1. Witajcie. Dzisiejszy dzień zaczniemy od wysłuchania koncertu żab. 

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

Jak Wam się podobało? 

Anna Surowiec „Bocian i żaba” 

 

„Spotkała żaba bociana na łące, 

i zamiast szybko zmykać do wody, 

stanęła hardo przed jego obliczem 

i takie zaczęła prawić wywody. 

Hej bocianie, hej mój drogi, 

czemu masz czerwone nogi? 

Może zmarzły zimną rosą, 

gdy chodziłeś rano boso? 

Nogi długie masz jak tyczki, 

fu, nieładnie, jesteś brzydki! 

 Dziób też długi, chytre oko, 

https://www.youtube.com/watch?v=4YFmTNqTfsU
https://www.youtube.com/watch?v=QLqvHmrynnU


pewnie kłamiesz jak Pinokio. 

Pióra w czarno - białe łaty, 

 tyś nie krowa, a łaciaty. 

Szata ta nie zdobi wcale 

 i wiesz o tym doskonale, 

że paskudnie tak wyglądasz 

iż przestraszyłbyś wielbłąda, 

który choć ma garbów wiele 

to ładniejszy jest i tyle. 

Na to bocian rzecze ostro : 

- Hola, hola moja siostro, 

 moja żabko, moja rybko, 

złapię ciebie bardzo szybko, 

oj nie skoczysz ty wysoko, 

rzucił bocian mrużąc oko. 

Ciesz się życiem, póki pora 

i wróć lepiej do jeziora. 

Kąsek z ciebie znakomity 

choć podobny do kosmity. 

Oczy wielkie jak talerze, 

ciało śliskie i zielone, 

rozpłaszczone w każdą stronę. 

Oj, nie jesteś piękna wzorem, 

lepiej słuchać cię wieczorem, 

gdy kumkaniem swym radosnym 

przypominasz, że już wiosna. 

A tymczasem zmykaj płazie, 

 do widzenia, sio, na razie. 

 Żaba za wygraną dać nie chciała 

 i bociana zapytała: 

- Mój bocianie, 

a co sądzisz o pomyśle 

byśmy popływali jutro w Wiśle? 

Pojedziemy tam tramwajem 

bo latania nie uznaję. 

Pływak ze mnie znakomity 

więc nauczę cię pływania, 

nie odmawiaj, bardzo proszę 

bo sprzeciwu ja nie znoszę. 

Bocian spojrzał zaskoczony 

 i powiedział: - Toż to pomysł jest szalony, 

 ja nie pływam, ale latam, 

skrzydeł moczyć też nie mogę, 

bo jesienią ruszam w drogę. 

I do krajów ciepłych lecę 

by tam zimę spędzić całą. 

Po czym wrócę znów na wiosnę 

bo tu miło i radośnie. 

 Z tej to powiastki morał dzisiaj taki: 

Nie zaprzyjaźni się żaba z bocianem, 

bo jest dla niego tylko śniadaniem”. 

 



 

 

2. Postarajcie się odpowiedzieć na pytania: 

Jak żaba spostrzegała bociana w wierszu? 

Jak bociek widział żabę? 

(Można przeczytać jeszcze raz odpowiednie fragmenty wiersza opisujące postacie) 

3. Otwórzcie teraz załącznik nr 11. Przedstawia on cykl rozwojowy żaby. 

Chętne dzieci mogą również obejrzeć krótki filmik o cyklu rozwojowym żaby. 

https://www.youtube.com/watch?v=9tDWu9XlDnE 

4. Teraz chciałaby abyście wykonali pracę plastyczną. Wydrukujcie załącznik nr 12. Wytnijcie 

wszystkie elementy. Sposób wykonania żabki pokazują załączniki 13, 14. 

5. Możecie również wykleić puste miejsca plasteliną, załącznik 15. 

6. Na koniec zatańczcie do piosenki https://www.youtube.com/watch?v=DwwpCoM0sHg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9tDWu9XlDnE
https://www.youtube.com/watch?v=DwwpCoM0sHg


Załącznik nr 1 

 

 
 

 



Załącznik nr 2 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 3 

 

 
 

 



Załącznik nr 4 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 5 

 

 
 

 

 



Załącznik nr 6 

 

 
 

 

 



Załącznik nr 7 

 

 
 

 



Załącznik nr 8 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 9 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 10 

 

 
 

 

 

 

 



Załącznik nr 11 

 

 
 

 



Załącznik nr 12 

 

 
 

 

 



Załącznik nr 13 

 

 
 

 



Załącznik nr 14 

 

 
 

 



Załącznik nr 15 

 

 


