
Drodzy Rodzice, drogie Dzieci  Bardzo dziękujemy za wszystkie 

zdjęcia, które do tej pory otrzymaliśmy. 

Oto kolejna porcja zadao i zabaw dla Was – oczywiście są to 

propozycje dla chętnych  

Miłej zabawy  
 

Poniedziałek (11.05) 

1. Proponujemy trochę rozruszad się przy naszej ulubionej piosence  

Spoko loko- Ciu ciu ua 

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

2. „Co to za instrument? – zagadka słuchowa 
https://www.youtube.com/watch?v=MadTiSUv4Jo 
 
3. „Muzyk” – wiersz (autor Mariusz Niemycki) 
 
Zagrały  słodko skrzypce, 
„Trili, li! Tra, la, la!”  
Fortepian przestał milczed.  
Ach, kto tak pięknie gra? 
Dwóch panów instrumenty przygotowało dziś 
i grają jak najęci, 
i grają znów na bis. 
Kim oni są,  kto  powie, że grad jak nikt potrafią,  
muzykę mają w głowie 
i w każdą nutkę trafią? 
 
Odpowiedz na pytania: 
Co robi muzyk?  
Na jakich może grad instrumentach? 
Jakie instrumenty autor wymienia w wierszu? 
 

4.  „Droga muzyka do skrzypiec” – zabawa matematyczna 

Zaprowadź muzyka do skrzypiec. Znajdź najkrótszą drogę. Policz ile kroków 
musi zrobid muzyk. Są 2 wersje. Większa mata, trudniejsza, dla 5 latków oraz 
mniejsza mata, łatwiejsza, dla 4 latków. ( załącznik nr 1 i 2) 

5. Połącz nuty z tamburynami – sylaby (załącznik nr 3) 

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


6. Pokoloruj według symboli ( załącznik nr 4) 

Wtorek (12.05) 

1. Nauka piosenki „Biegnące nutki” – Śpiewające brzdące 

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

2. „Co robią różni ludzie?” – zabawa, masażyk  Dziecko wykonuje  na plecach 
siostry, brata, mamy, taty, ruchy zgodnie z tekstem wierszyka. 

Stolarz młotkiem stuka (stukanie jedną lub dwiema rękami zaciśniętymi w 

pięśd) 

Lekarz w plecy puka (delikatne pukanie palcami) 

Kucharz w garnku miesza (koliste ruchy płaską dłonią lub pięścią) 

Praczka pranie wiesza (delikatne szczypanie) 

Rolnik grabi siano („grabienie” palcami obu rąk w góry na dół) 

Muzyk gra co rano (naśladowanie ruchów pianisty) 

I ja też pracuję (wskazywanie na siebie) 

Obrazek maluję (dowolne kreślenie palcami) 

 
3. „Skaczące nutki” – zabawa dydaktyczna.  
Rodzic czyta wiersz, a zadaniem dzieci jest umieszczanie nutek zgodnie z jego 
treścią. Do tego dwiczenia potrzebne będzie kilka nakrętek od butelek i karta 
pracy (załącznik nr 5) 
 
"Skaczące nutki" A. Bober 
 
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. 
 

 

4. Znajdź 10 różnic ( załącznik nr 7) 

5. A teraz dla chwili relaksu posłuchamy bajki o instrumentach 

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=WLSWkHivEqY
https://www.youtube.com/watch?v=DXmlIcDuAXo


Środa (13.05) 

1. Zapraszamy chętne dzieci na poranną gimnastykę  

https://www.youtube.com/watch?v=rib2jV2PmbA 

 

2. Wykonaj dowolny instrument  ( w załączniku nr 8 przykłady zrobionych 

instrumentów z recyklingu) 

 

3. Dwiczenia słuchowe  

 Odgłosy wiosny https://www.youtube.com/watch?v=07tsNO76hiw 

 Odgłosy ptaków 

https://coneixelriu.museudelter.cat/ocells.php?fbclid=IwAR2omKNhcQ0

XjZX_MzheN-xSRnA7_jvKvyHn5rX64jglJfNPt36AbpE4FwE 

 Odgłosy sprzętów AGD 

https://www.youtube.com/watch?v=tdOfLb9pjSM&feature=youtu.be&f

bclid=IwAR2rGttYDWfKJ-cGK83Zqkou_MYvTFau9bmhS-

zcynvhrKMb958Pft0-wes 

 Odgłosy zwierząt, żyjących na wsi 

https://www.youtube.com/watch?v=YHB3x2k3x30 

 Odgłosy instrumentów   

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

4. Dopasuj przedmiot do usłyszanego dźwięku  

https://learningapps.org/10764463?fbclid=IwAR36w1qJSgXVn_h3I2VO0GYBI4l

RViD6IwZe6XvlhfytrVkrDf5sJLGN3F4 
5. Praca plastyczna – dowolnym sposobem ozdób nutkę  ( załącznik nr 9) 

6.  Karta pracy ( załącznik nr 10) – Te instrumenty, na których można zagrad 

melodię , obrysuj na czerwono, a te, na których można wystukad rytm, na 

zielono. 

Czwartek (14.05)  

1. Dwiczenia słuchowe - Antonio Vivaldi – „Wiosna”  

https://www.youtube.com/watch?v=Z_tk-AhlA1o 

2.  Karta pracy ( załącznik nr 11) – Ile instrumentów jest w zbiorze. Zaznacz 

odpowiednią cyfrę. 

3.  Karta pracy (załącznik nr 12)  

4. „Do kogo pasuje przedmiot?”  – do worka, reklamówki wkładamy różne 

przedmioty zabawkowe np.  Dziecko stara się odgadnąd za pomocą zmysłu 

https://www.youtube.com/watch?v=rib2jV2PmbA
https://www.youtube.com/watch?v=07tsNO76hiw
https://coneixelriu.museudelter.cat/ocells.php?fbclid=IwAR2omKNhcQ0XjZX_MzheN-xSRnA7_jvKvyHn5rX64jglJfNPt36AbpE4FwE
https://coneixelriu.museudelter.cat/ocells.php?fbclid=IwAR2omKNhcQ0XjZX_MzheN-xSRnA7_jvKvyHn5rX64jglJfNPt36AbpE4FwE
https://www.youtube.com/watch?v=tdOfLb9pjSM&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2rGttYDWfKJ-cGK83Zqkou_MYvTFau9bmhS-zcynvhrKMb958Pft0-wes
https://www.youtube.com/watch?v=tdOfLb9pjSM&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2rGttYDWfKJ-cGK83Zqkou_MYvTFau9bmhS-zcynvhrKMb958Pft0-wes
https://www.youtube.com/watch?v=tdOfLb9pjSM&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2rGttYDWfKJ-cGK83Zqkou_MYvTFau9bmhS-zcynvhrKMb958Pft0-wes
https://www.youtube.com/watch?v=YHB3x2k3x30
https://www.youtube.com/watch?v=6y0LGu724lY
https://learningapps.org/10764463?fbclid=IwAR36w1qJSgXVn_h3I2VO0GYBI4lRViD6IwZe6XvlhfytrVkrDf5sJLGN3F4
https://learningapps.org/10764463?fbclid=IwAR36w1qJSgXVn_h3I2VO0GYBI4lRViD6IwZe6XvlhfytrVkrDf5sJLGN3F4
https://www.youtube.com/watch?v=Z_tk-AhlA1o


dotyku co to za przedmiot, a następnie określa, w jakim zawodzie potrzebna 

jest ta rzecz  (Przykłady: – grzebieo – fryzjer 

– łyżka – kucharz; książka – nauczycielka, bibliotekarka; – klucz francuski – 

mechanik;- okulary – optyk, okulista; – strzykawka – pielęgniarka, lekarz) 

5. Karta pracy ( załącznik nr 13) – dwiczenie grafomotoryczne. 

6. Piosenka na zakooczenie  

https://www.youtube.com/watch?v=3DcBDXw5YuE 

 

Piątek (15.05) 

1.Poranna gimnastyka -  https://www.youtube.com/watch?v=FZ3pj_ZkldQ 

2.  Karta pracy (załącznik nr 14) 

3. Piosenka „Deszczowa orkiestra” 

https://www.youtube.com/watch?v=xW30NWjFm00 

Odpowiedzcie na pytania: 

– Kto może grad w deszczowej orkiestrze? 

– Jak gra burza? 

– Jak gra wiatr? 

– Jak gra deszcz? 

Dzieci słuchając piosenki „Deszczowa orkiestra”, rytmicznie uderzają, pocierają 

całą dłonią lub stukają opuszkami palców jednej ręki w kawałek folii bąbelkowej 

przy wyrazach dźwiękonaśladowczych: „bum, bum, bum, bum, bum!”, „szu, 

szu, szu, szu, szu!”, „kap, kap, kap, kap, kap!”. 

 Tekst piosenki: 

Kto nie lubi deszczu 

kto się boi burzy, 

komu w niepogodę czas się dłuży 

niechaj zagra z nami w deszczowej orkiestrze, 

bo my gramy razem z deszczem. 

 

Bum, bum, bum, bum, bum! – burza gra. 

Szu, szu, szu, szu, szu! – szumi wiatr. 

Kap, kap, kap, kap, kap! – kapie deszcz 

i my razem z deszczem gramy sobie też. 

Bum, bum, bum, bum, bum! – burza gra. 

Szu, szu, szu, szu, szu! – szumi wiatr. 

https://www.youtube.com/watch?v=3DcBDXw5YuE
https://www.youtube.com/watch?v=FZ3pj_ZkldQ
https://www.youtube.com/watch?v=xW30NWjFm00


Kap, kap, kap, kap, kap! – kapie deszcz. 

Baw się razem z nami, jeśli tylko chcesz. 

 

Nasza roześmiana, deszczowa orkiestra 

ciągle gra i grad nie może przestad. 

Więc nie zwlekaj długo i zagraj dziś z nami 

Do zabawy zapraszamy. 

 

Bum, bum, bum, bum, bum! – burza gra. 

Szu, szu, szu, szu, szu! – szumi wiatr. 

Kap, kap, kap, kap, kap! – kapie deszcz 

i my razem z deszczem gramy sobie też. 

Bum, bum, bum, bum, bum! – burza gra. 

Szu, szu, szu, szu, szu! – szumi wiatr. 

Kap, kap, kap, kap, kap! – kapie deszcz. 

Baw się razem z nami, jeśli tylko chcesz. 

4.  Zabawa logorytmiczna, połączona z grą na instrumentach perkusyjnych. (w 
tym przypadku może byd np. plastikowa miska) 
Rodzic wybiera i mówi:  
a) plum 
b) kap 
c) szu   
a dzieci równocześnie grają w różny sposób na bębenku. 
- szu, szu, szu, szumi deszcz - pocierają o błonę bębenka  
- kap, kap, kap, spadają małe krople deszczu - uderzają palcami o błonę 
bębenka 

- plum, plum, plum - spadają duże krople deszczu - uderzają całą dłonią o błonę 
bębenka 
4. Karta pracy (załącznik nr 15) 

5. Karta pracy (załącznik nr 16) 

6. Gra interaktywna na spostrzegawczośd 

https://www.janauczycielka.blog/2020/05/cwiczymy-spostrzegawczosc-

muzyka-gra.html?fbclid=IwAR3OJ3EYfKPjC8kz-

w5s1SwdYmkFnasiY1On2NyHj8s0dJN8zGrSOHbAczE 

 

Pozdrawiamy Was serdecznie   Pani Dorotka, Pani Marta 

 i Pani Sylwia 

 

https://www.janauczycielka.blog/2020/05/cwiczymy-spostrzegawczosc-muzyka-gra.html?fbclid=IwAR3OJ3EYfKPjC8kz-w5s1SwdYmkFnasiY1On2NyHj8s0dJN8zGrSOHbAczE
https://www.janauczycielka.blog/2020/05/cwiczymy-spostrzegawczosc-muzyka-gra.html?fbclid=IwAR3OJ3EYfKPjC8kz-w5s1SwdYmkFnasiY1On2NyHj8s0dJN8zGrSOHbAczE
https://www.janauczycielka.blog/2020/05/cwiczymy-spostrzegawczosc-muzyka-gra.html?fbclid=IwAR3OJ3EYfKPjC8kz-w5s1SwdYmkFnasiY1On2NyHj8s0dJN8zGrSOHbAczE
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Załącznik nr 16 

 

 
 


