
WITAM DZIECIACZKI ! 

 GRUPA III- PANI EWELINY 

 

Tematyka na tydzień od 11.05.2020 r -  do 15.05. 2020 r. 

 

„W krainie muzyki” 

 

 Dzień 1 ( poniedziałek) – „Instrumenty muzyczne” 

 

1. Ćwiczenia gimnastyczne: 

„Miesiące w roku” – dzieci wysuwają jedną nogę do przodu z podskokiem, następnie 

zamieniają nogi. Podczas przeskakiwania z nogi na nogę wymawiają kolejno nazwy 

miesięcy. Zabawa może być prowadzona w różnym tempie. 

„Sufit – podłoga” – dziecko maszeruje w rytm dźwięków wystukiwanych przez rodzica. 

Dziecko podnosi wysoko kolana. Na hasło rodzica „Sufit” staje na palcach i podnosi ręce. 

Na hasło „Podłoga” kładzie się na brzuchu.  

2.„Najlepszy instrument”- rodzic zaprasza dziecko do słuchania wiersza. Przed 

przeczytaniem utworu prosi, aby dziecko zwróciło szczególną uwagę na to, w jakich 

sytuacjach może grać instrument, o którym pisze autor. 

Najlepszy instrument  

Jest taki instrument na świecie,   

Dostępny nawet dla dzieci.   

Wygrywa wszystkie melodie   

Najładniej, najłagodniej.   

Gdy nutki wpadną do ucha,   

On ucha bardzo się słucha.   



Bo najgrzeczniejszy jest przecież,   

Słucha się w zimie i w lecie,  

W upał i gdy deszcz leje,   

On wtedy nawet się śmieje!   

Chodzi wraz z tobą wszędzie 

już tak zawsze będzie.   

Nawet za złota trzos   

Nie zniknie — bo to TWÓJ GŁOS.   

Więc gdy jest ci nudno, nie ziewaj.   

Pamiętaj o nim — zaśpiewaj!   

On się natychmiast odezwie   

I zagra czysto i pewnie.   

Opowie ci zaraz radośnie   

Na przykład o słonku lub wiośnie.   

Bo lubi i dobrze zna cię,   

Twój wierny, dźwięczny przyjaciel. 

Rodzic prowadzi rozmowę z dzieckiem: Co autor wiersza nazywa najlepszym 

instrumentem? Czy każdy z nas ma taki instrument? W jakich sytuacjach, według autora, 

możemy go używać? Czym się różni od tradycyjnych instrumentów? W czym jest 

podobny? Jeśli dziecko mają trudność z odpowiedzią na któreś pytania, rodzic może 

przeczytać odpowiedni fragment wiersza jeszcze raz.  

3.„Jak je podzielić?” – rodzic prezentuje dziecku różne ilustracje instrumentów: trójkąty, 

bębenki, tamburyn, marakasów i inne. Zaprasza dziecko do zabawy: Czy znasz nazwy tych 

instrumentów? Proszę, spróbuj podzielić ich nazwy na głoski. Wybierz takie instrumenty, 

które są do siebie podobne. Co je łączy? Czym się różnią? Dlaczego tak wybrałeś/łaś ? 
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4. „H jak harfa” – prezentacja litery w wyrazie. Rodzic pokazuje dziecku planszę z literą 

h, H, następnie model wyrazu z podziałem na sylaby. Prosi dziecko o wyklaskanie słowa 

zgodnie z modelem sylabowym: har-fa, jednocześnie wskazuje kolejne pola na planszy. 

Dziecko liczy sylaby w wyrazie. Rodzic prosi dziecko o zaproponowanie innego gestu, 

który pozwoli łatwo pokazać podział na sylaby, np. tupanie, dotykanie podłogi palcem. 

Następnie dziecko wskazuje na planszy model głoskowy wyrazu z pól niebieskich 

(spółgłoski) i czerwonych (samogłoski), i prowadzi zabawę z analizą głoskową tak jak 

wcześniej z sylabową. Dziecko przelicza głoski, wspomagając się polami widocznymi na 

tablicy. Rodzic prezentuje sposób pisania liter H, h. Prosi dziecko, by napisało litery palcem 

na dywanie i w powietrzu. Zwraca uwagę na kierunek pisania litery oraz na jej miejsce w 

liniaturze. 

 

                                   

                                

 

                                                      h-a-r-f-a 
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Dziecko otwiera karty pracy , cz.4 na str. 5 

 

Praca z KP4.16a – identyfikowanie i zakreślanie liter H, h, rysowanie pętli wokół obrazków. 

Praca z KP4.16b – pisanie liter H, h po śladzie, czytanie zdań metodą sylabową. 

Praca z KP4.20a – kącik grafomotoryczny, samodzielne pisanie liter h, H, pisanie zdania po 

śladzie.    

 Dzień 2 (wtorek)- „Mała orkiestra” 

 

1. Głowa, ramiona – zabawa ruchowa do piosenki.  

Dzieci stoją i gestem ilustrują słowa piosenki, dotykając odpowiednich części ciała.  

https://www.youtube.com/watch?v=30BVfTvlsrE 

 Głowa, ramiona, kolana, pięty,                                                                                                     

Kolana, pięty, kolana, pięty.                                                                                                                       

Głowa, ramiona, kolana, pięty, (2 razy)                                                                                                      

Oczy, uszy, usta, nos.  

 

2.  „Przekazujemy sylaby”  

Rodzic wypowiada szeptem sylaby. Zadaniem dziecka jest ułożenie  słowa z usłyszanych sylab. 

Rodzic proponuje dziecku najpierw słowa dwusylabowe, rozpoczynające się głoską h,  

np. har-fa, 

 ha-mak, 

 has-ło, 

 następnie wielosylabowe, np. 

 har-mo-nia, 

 har-mi-der,  

Ho-ra-cy. 

 

Może również zaproponować dziecku  jeżeli potrafi zapisywanie wyrazów. Wówczas należy 

wybrać do zabawy takie słowa, które wymawia się tak samo, jak pisze 



3.  „Gramy na poduszkach”  ( małe poduszki ) 

 

Poduszki leżą przed dziećmi. Rodzic wydaje polecenia:  połóż  dłonie na poduszkach. Dotknij  

poduszki, sprawdź, co jest w środku. Czy to doświadczenie jest dla was przyjemne, czy nie? 

Spróbujcie podnieść każdą poduszkę w jednej dłoni. Odłóżcie je tak, jak leżały na początku.   

Dziecko odgaduje nazwę instrumentu przedstawionego na obrazku i  wystukuje  na poduszce 

podział na sylaby tego słowa.  

 

                   

               bębenek                                                                gitara 

 

          

            kołatka                                flet                                                   skrzypce 

 



                      

               fortepian                                                                               perkusja 

 

Zmienić sposób wystukiwania rytmu, np. brzegiem dłoni, palcem, stopą, kolanem, łokciem 

 

4. „Instrumenty” – wspólna zabawa z rodzicami. 

( pałeczka ) 

Jedna osoba wyobraża sobie jakiś instrument i udaje, że na nim gra. Druga osoba odgrywa rolę 

dyrygenta i zaczyna dyrygować. Muzykant śledzi pałeczkę dyrygenta i przyśpiesza albo 

zwalnia ruchy rąk czy palców. Gra w milczeniu i bez uśmiechu. Dyrygent próbuje rozśmieszyć 

muzykanta. Muzyk, który się uśmiechnie,  przestaje grać i zamienia się rolą z dyrygentem.  

 

5. „Perkusja” – rodzinny zespół muzyczny. 

( dostępne w domu garnki, pokrywki, łyżki…) 

 Wspólne zbudowanie domowej perkusji i rytmiczne granie na niej do ulubionego utworu. 

Zdjęcia proszę przesyłać pod nr tel. 691541967 

 

6. „Pląsy muzyczne” – zabawa relaksacyjna, masażyk. 

 Dziecko siedzi przed rodzicem, który wykonuje jemu masaż pleców zgodnie z instrukcją:  

- Idą słonie (na plecach kładziemy na przemian całe dłonie),                                                                       

- potem konie (piąstki),                                                                                                                                    

-  panieneczki na szpileczkach (palce wskazujące)                                                                                                         

- z gryzącymi pieseczkami (szczypanie).                                                                                                   

- Świeci słonko (zataczamy dłońmi kółka),                                                                                                      



-  płynie rzeczka (rysujemy linię),                                                                                                         

- pada deszczyk (naciskamy wszystkimi palcami).                                                                                 

- Czujesz dreszczyk? (łaskoczemy). 

 

7. Zabawy w ogrodzie  – przeliczanie odległości krokami, skokami, dłońmi. 

np.: 

- ile jest kroków od wejścia do bramki, 

- ile jest skoków od drzewa do płotu, 

- ile dłoni mierzy odległość od kwiatka do kwiatka…. 

 

 

Dziecko otwiera karty pracy , cz.4 na str. 17 

      

Praca z KP4.17a – rysowanie linii po śladzie, łączenie odpowiednich rysunków z podpisami.   

Praca z KP4.17b – wyklaskiwanie sylab według wzoru, łączenie sylab w wyrazy, pisanie 

nazw instrumentów po śladzie.   

 

 Dzień 3 ( środa)- „Muzyka wokół nas” 

 

1.„Jaki to instrument?” – rodzic zaprasza dziecko do zabawy słuchowej: Przygotuj, proszę, 

swoje uszy do słuchania. Za chwilę włączę nagranie dźwięków kilku instrumentów. Twoim 

zadaniem jest odgadnąć, jaki instrument słyszysz. Jeśli dziecko ma trudność ze znalezieniem 

odpowiedzi, po usłyszeniu dźwięku -pada odpowiedź. 

 

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

 

2.„Orkiestra kuchenna” – rodzic przygotowuje w domu drewniane łyżki, pokrywki od 

garnków, garnki i metalowe kubki. Następnie prezentuje w jaki sposób można grać na tych 

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


improwizowanych instrumentach. Wystukuje prosty rytm ( np. na bębenku lub czymś innym). 

Dziecko powtarza go na swoich instrumentach. Można też sterować zabawą jako dyrygent, 

wtedy rodzic jedną ręką wystukuje rytm, a drugą rękę podnosi do góry ( wtedy dziecko gra 

głośniej), jeśli rodzić opuszcza rękę ( wtedy dziecko gra ciszej, delikatniej).  

3. „Malowanie muzyki” –( kartki formatu A3 lub A4, farby, pędzle i kubki na wodę ). Rodzic 

włącza nagranie (kilka razy) i prosi dziecko o zastanowienie się, jaki kolor kojarzy im się z tą 

muzyką, czy linie, które obrazowałyby ten utwór, byłyby łagodne czy ostre itp. Dziecko słucha 

utworu i maluje muzykę. 

 

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

 

Dziecko otwiera karty pracy , cz.4 na str. 18 

 

Praca z KP4.18a – łączenie liniami ilustracji z napisem wyrażającym dźwięk.  

Praca z KP4.18b – odtwarzanie rytmów narysowanych w zadaniu. 

 

 Dzień 4 (czwartek)- „Muzyka okolicznościowa” 

 

1.Głowa, ramiona – zabawa ruchowa do piosenki.  

Dzieci stoją i gestem ilustrują słowa piosenki, dotykając odpowiednich części ciała.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=30BVfTvlsrE 

 

Głowa, ramiona, kolana, pięty,                                                                                                     

Kolana, pięty, kolana, pięty.                                                                                                                       

Głowa, ramiona, kolana, pięty, (2 razy)                                                                                                      

Oczy, uszy, usta, nos. 

https://www.youtube.com/watch?v=Z_tk-AhlA1o
https://www.youtube.com/watch?v=30BVfTvlsrE


2.”Ćwir” – rodzic zachęca dziecko do uważnego słuchania wiersza. Przed jego odczytaniem 

prosi, by dziecko zwróciło uwagę na niektóre szczegóły: Podczas słuchania wiersza zastanów 

się, proszę, dlaczego wrony były takie zdenerwowane, że wróbel wydaje inne dźwięki niż one. 

Pomyśl też o tym, co może oznaczać przysłowie „Kiedy wejdziesz między wrony, musisz 

krakać jak i one”. 

 

Ćwir, czyli kiedy wejdziesz między wrony, musisz krakać jak i one 

Wróbel w gości wpadł do wron.  

I już w progu, jak to on,  

bardzo grzecznie: – Ćwir, ćwir! – rzekł.  

Wrony na to w dziki skrzek: 

– Co on gada?!  

– Kra, kra, kra!  

– Tyś słyszała to, co ja?  

– Jakiś jazgot?  

– Zgrzyt?  

– I brzdęk?  

– Co to był za dziwny dźwięk?! 

Wróbel: Ćwir! – powtórzył więc.  

Wtedy wrony: buch, bam, bęc!  

po kolei spadły: bach!  

z przerażenia wprost na piach.  

A gdy otrzepały puch,  

oczyściły z piachu brzuch,  



skrzydła, dzióbek oraz pięty,  

rzekły: – Biedak jest ćwirnięty! 

Rodzic prowadzi rozmowę z dzieckiem: Dlaczego wrony były takie zdenerwowane, że 

wróbel wydaje inne dźwięki niż one? Jak myślisz, dlaczego chciały, żeby wszyscy mówili tak 

samo? Czy dźwięki „kra” były lepsze lub gorsze od „ćwir”, jak myślisz? Co może oznaczać 

przysłowie „Kiedy wejdziesz między wrony, musisz krakać jak i one”? Czy pasuje ono do 

każdej sytuacji? Czy wszystkim ludziom musi podobać się to samo? Co to znaczy, że mamy 

różny gust, różne upodobania? Czy te upodobania mogą być lepsze albo gorsze, tak jak chciały 

wrony?  

3.„Jaka muzyka pasuje?” – rodzic zachęca dziecko do wypowiadania się na temat różnych 

rodzajów muzyki: Opowiedz, proszę, słowami, jaka muzyka, twoim zdaniem, najbardziej 

pasuje do tańca? Jaki jest najbardziej znany utwór, który śpiewamy na urodzinach? Czy w 

każdym kraju ten utwór brzmi tak samo? Jeśli chcesz odpocząć, jaki rodzaj muzyki wybierzesz? 

Czy dźwięki płynące z lasu, rzeki, szum morza to też muzyka? W jakich okolicznościach 

śpiewamy „Mazurka Dąbrowskiego? 

Rodzic podsumowuje wypowiedzi dziecka, wspominając, że w określonych sytuacjach 

niektóre rodzaje muzyki lepiej oddają charakter uczuć niż inne. Warto jednak, by rodzic 

podkreślił, że czasem nasze indywidualne upodobania mogą nie pasować do tych ogólnie 

przyjętych. Ważne, żeby powiedział wprost, że taka sytuacja jest jak najbardziej w porządku. 

Rodzic może przywołać sytuację z wiersza Ćwir, czyli kiedy wejdziesz między wrony, musisz 

krakać jak i one, aby jeszcze raz podkreślić, że różnice w upodobaniach są naturalne. 

4. Happy Birthday – rodzic zachęca dziecko, by zaśpiewało Sto lat bez podkładu muzycznego. 

Prosi je, by opowiedziało, w jakich okolicznościach śpiewa się w Polsce tę piosenkę. Rodzic 

dąży do tego, by dziecko nie poprzestało jedynie na wyjaśnieniu, że Sto lat śpiewamy na 

urodzinach, ale również z okazji jubileuszów, rocznic, wtedy gdy składamy życzenia. 

Następnie rodzic zaprasza dziecko do posłuchania odpowiednika życzeń urodzinowych w 

wersji angielskiej. Zaznacza, że Happy Birthday śpiewa się wyłącznie z okazji urodzin, nie tak 

jak Sto lat w Polsce. 

https://www.youtube.com/watch?v=HbuRR9U-UeA 

https://www.youtube.com/watch?v=HbuRR9U-UeA


5.„Nasza gitara” – (opakowanie po wyjmowanych chusteczkach higienicznych, kolorowy 

samoprzylepny papier, nożyczki, kilka gumek recepturek, kawałek grubego kartonu (np. z pudła), 

czarny marker, taśma samoprzylepna.)   

Rodzic zachęca dziecko do wykonania instrumentu według instrukcji. Gromadzi w jednym 

miejscu, np. na stole. Dziecko  najpierw okleja pudełko kolorowym papierem, następnie mocują 

gumki, tak by przechodziły nad otworem w pudełku (pudełko odgrywa rolę pudła 

rezonansowego). Na rantach pudełka rodzic może wykonać niewielkie nacięcia nożykiem, by 

struny się nie przesuwały. Następnie  wycinamy z kartonu gryf oraz główkę gitary, przyklejamy 

je za pomocą taśmy. Rysują na nich markerem progi i struny.  

 

 

   

 

Z radością czekam na zdjęcia waszych pięknych instrumentów!!! 

 

 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://ekodziecko.com/zabawkowa-gitara&psig=AOvVaw2wYfsQvEAooo2dvTubG4l_&ust=1588956903425000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJiOyfWboukCFQAAAAAdAAAAABAE


Dziecko otwiera karty pracy , cz.4 na str. 19 i 20 

 

Praca z KP4.19a ( pierwsza strona)  – pisanie po śladzie, zapisywanie dodawania. 

Praca z KP4.20b ( druga strona) – kącik grafomotoryczny, kolorowanie pól z właściwym 

układem nut. 

 

 Dzień 5 ( piątek)- „Jak dbać o słuch?” 

 

1.Hałasowanie – słuchanie opowiadania i rozmowa na temat jego treści. Rodzic przygotowuje 

dziecko do słuchania utworu: Nadstaw, proszę, uszu (gest dotykania uszu) i uspokój usta (gest 

dotykania ust). Podczas słuchania opowiadania o przygodach bliźniaków Kuby i Buby postaraj 

się zapamiętać, dokąd poszli tym razem i co się wydarzyło. 

„Hałasowanie”  

Kuba i Buba musieli przyznać, że pan Waldemar, przyjaciel babci Joasi, to rzeczywiście bardzo 

kulturalny pan. Do tego stopnia, że czasami wręcz wstydził się chodzić z naszymi 

sympatycznymi bliźniakami po mieście – i to tylko dlatego, że, dajmy na to, naszła je ochota 

pobić się lub powyzywać. Ale któregoś razu to pan Waldemar narobił Kubie i Bubie wstydu – 

i to w muzeum! 

– Jak tam w szkole?! – ryknął, gdy już się spotkali przed kasą muzeum.  

Kuba i Buba aż podskoczyli z wrażenia. Babcia Joasia przygryzła wargi i dyskretnie rozejrzała 

się dookoła. Pani bileterka, ogłuszona doniosłym głosem pana Waldemara, przetykała sobie 

właśnie ucho.  

–  Nadal macie najwięcej uwag w całej klasie?!… – ryczał pan Waldemar. – Nie martwcie się, 

za moich czasów kazano klęczeć na grochu!… Może dlatego mam teraz takie powykręcane 

kolana!… 

Pani bileterka pospiesznie skręcała kulki z papieru – najwyraźniej zamierzała wepchnąć je 

sobie w uszy.  



– Dlaczego pan Waldemar tak hałasuje? – szepnął Kuba, zerkając ze zdziwieniem na babcię 

Joasię. – Zawsze był taki kulturalny… 

– Chyba wyczerpały się baterie w jego aparacie słuchowym – westchnęła zarumieniona babcia. 

– To pan Waldemar jest kulturalny na baterie?! – osłupiała Buba.  

Ale babcia nie zdążyła nic odpowiedzieć, bo pan Waldemar podszedł właśnie do kasy – no 

i trzeba było zająć się zemdloną bileterką. 

Rodzic prowadzi rozmowę z dzieckiem: Czy zapamiętałeś/ łaś, dokąd wybrali się Kuba i 

Buba? Kto im towarzyszył? Dlaczego pan Waldemar tak głośno mówił? Czy to jest kulturalne 

zachowane, gdy mówimy bardzo głośno w publicznych miejscach? Dlaczego? Jeśli dziecko ma 

trudność z odpowiedzią na któreś pytanie, rodzic może przeczytać raz jeszcze odpowiedni 

fragment tekstu. 

2.”Głoskujemy wyrazy”- dziecko przypomina rodzicowi, jaką głoskę poznało w tym 

tygodniu. Następnie rodzic podaje dziecku po kolei po jednym wyrazie, a zadaniem dziecka 

jest przegłoskowanie wyrazu i podanie liczby głosek. Przykładowe słowa: hamak, haki, huba, 

Helena, hipopotam, huragan, hycel. 

 

Dziecko otwiera karty pracy , cz.4 na str. 19 i 20 

 

Praca z KP4.19b ( druga strona) – rysowanie odpowiednich symboli pod obrazkami 

przedstawiającymi sytuacje związane z hałasem. 

Praca z KP4.20a (pierwsza strona)-  samodzielne pisanie liter h, H, pisanie zdań po śladzie.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


