
Temat tygodnia: Z kulturą za pan brat  

(12 - 16.04.2021r.) 

 

Poniedziałek (12.04.2021r.) 

Temat: Szanujemy ludzi, rzeczy i przyrodę 

 

 

1. „Kornelia i Stefan” – rozmowa o szacunku na podstawie 

opowiadania. 

 

Kornelia i Stefan 
Joanna M. Chmielewska 

 

Kornelia z rodzicami przyjechała na weekend do Karpacza. Wczoraj chodzili po 

górach, a dziś… 

– Mamo, gdzie dzisiaj pójdziemy? – spytała Kornelka, wyskakując z łóżka. 

– Do muzeum, a potem nad wodospad – odpowiedziała mama. – Ubieraj się 

szybko, jedz śniadanie i wychodzimy. 

Dziewczynka bardzo chciała zobaczyć wodospad, lecz do muzeum wcale jej nie 

ciągnęło. 

Była już kiedyś w muzeum z wujkiem. Widziała tam zbroje rycerskie, miecze, 

armaty, mundury chyba sprzed stu lat, mapy i tablice z jakimiś napisami. Wujek 

wszystko czytał i strasznie długo oglądał każdy eksponat, a Kornelka nie mogła 

doczekać się, kiedy wreszcie stamtąd wyjdą. 

– Musimy iść do tego muzeum? – spytała, sięgając po kanapkę. 

– Nie musimy, ale chcemy. – Mama wrzuciła butelkę wody do plecaka. 

– Kto chce, ten chce – mruknęła Kornelia. – Ty też wolałbyś od razu iść nad 

wodospad, prawda? – zwróciła się do ulubionego misia. 

Ale Stefan jak zwykle nic nie odpowiedział. Grzecznie siedział w kieszeni 

sukienki, skąd wystawał mu tylko brązowy łepek. 

– Jak w muzeum będzie nudno, to zaczniemy marudzić – szepnęła do niego 

dziewczynka, kiedy wychodzili z pensjonatu. 

*** 



Rodzice Kornelii zatrzymali się przed niewysokim długim budynkiem. 

– Jesteśmy na miejscu. Córeczko, chcesz przeczytać, jakie to muzeum? – Tata 

wskazał napis nad wejściem. 

Kornelka niechętnie pokręciła głową. Napis był długi, a ona dopiero uczyła się 

czytać. Nie obchodziło jej, co to za muzeum, więc po co miała się męczyć? 

– Jestem pewien, że ci się tutaj spodoba. – Tata otworzył oszklone drzwi. 

Kornelia odmruknęła coś niewyraźnie i nie rozglądając się, weszła do środka. 

Wyjęła Stefana z kieszeni, poprawiła mu kubraczek i kokardkę na szyi. 

Tata kupił bilety, pani otworzyła im drzwi do sali i podała mamie informator. 

– Mamo, tu są lalki w strojach ludowych! – zdziwiła się Kornelia, podchodząc 

do pierwszej gabloty.  

– Pani w przedszkolu pokazywała nam takie na obrazkach. Ojej, zobacz, jaki 

malutki dzbanek i filiżanki! A jaką kolorową malowaną szafę mają te lalki! I tu 

też są lalki! – Dziewczynka biegała od jednej witryny do drugiej. 

 – I tutaj! A tam figurki górali i owieczek – mówiła podekscytowana. 

– O, ile samochodzików! Ja chciałabym ten niebieski z odkrytym dachem. Jakby 

się go dało powiększyć, to dopiero by było! – Kornelia zatrzymała się przed 

gablotą pełną zabytkowych modeli aut. Wszystkie były takie śliczne, błyszczące 

i zupełnie inne od samochodów, które widywała na ulicach. 

– Gdy babcia Ania była mała, to jeździły takie auta? – zapytała. 

– Nie. One są jeszcze starsze. Z czasów twojej praprababci – odpowiedział tata. 

– To strasznie dawno. – Kornelia nie umiała sobie nawet wyobrazić, kiedy to 

mogło być. 

– Mamo, patrz, lalki babcie. – Dziewczynka wskazała figurki w długich 

sukniach siedzące przy stole. – A jakie mają miny. Jakby im się nic nie 

podobało. 

– To posępne kobiety z Holandii. – Mama zajrzała do informatora. 

– Hmm… a gdzie ja widziałem przed chwilą podobną minę? Zdaje się, że u 

jakiejś dziewczynki, która nie chciała iść do muzeum – zaśmiał się tata. 

– Nie wiedziałam, że to będzie takie muzeum. – Kornelia rozejrzała się wokoło. 

– Tu chyba są same zabawki – dodała ze zdziwieniem. 

– Bo to jest muzeum zabawek – wyjaśnił tata. 

– Takie specjalne muzeum dla dzieci? 

– Nie tylko dla dzieci. – Mama spojrzała na starszą panią i pana, którzy właśnie 

weszli do sali. 

– Dorośli mogą tu powspominać dzieciństwo, ale także dowiedzieć się wielu 

rzeczy. 



– Na przykład czego? 

– Jakimi zabawkami bawiły się i bawią dzieci w różnych stronach świata, z 

jakich materiałów robiono kiedyś zabawki. A jak się ogląda domki dla lalek, 

widać, jak ludzie mieszkali, jakie mieli meble i przedmioty w domach… 

– Mamo, patrz, jaka malutka łazienka – przerwała Kornelia. – I wanna na 

złotych nóżkach! 

I taki stary piec do podgrzewania wody i złoty prysznic! Babcia Ania mówiła, że 

jak była mała,też miała taki piec w łazience. 

– O właśnie, teraz już wiesz, jak wyglądały dawniej łazienki – powiedziała 

mama. 

– I pokoje, i kuchnie. – Kornelka nie mogła się napatrzeć na domki dla lalek. 

Rodzice obejrzeli już wszystko, a ona ciągle odkrywała coś nowego; a to 

miniaturową maszynkę do mielenia w kuchni, a to fortepian w saloniku, a to 

wyjątkowo śliczną lalkę. W witrynach przy wyjściu mieszkały misie. Małe, 

duże, białe, brązowe, beżowe, szare, żółte, misie chłopcy i misie dziewczynki, 

misie z bajek i z filmów, na ławeczce siedziała misia panna młoda z welonem na 

głowie i pan młody w ciemnej kamizelce, a za nimi w wiklinowym fotelu 

pani misiowa. 

A co robił Stefan? Przykleił nos do szyby i wcale nie chciał się ruszyć. Może 

rozmawiał z misiami w jakimś niesłyszalnym języku? 

– Stefanie, musimy już iść. Ale jeszcze kiedyś tu wrócimy. To muzeum jest 

całkiem fajne, nie? – Kornelia poprawiła misiowi grzywkę, która przykleiła mu 

się do czoła. – Ciekawe, co 

w muzeum zabawek zostanie z naszych czasów? Jak myślisz? 

Ale Stefan, jak to Stefan, nie odpowiedział. 

 

 

 

Po wysłuchaniu tekstu dziecko ogląda ilustrację z muzeum zabawek            

i odpowiada na pytania Rodzica, np.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Dokąd rodzice zabrali Kornelkę?  

- Dlaczego na początku dziewczynka była niezadowolona?  

- Jak zachowywała się Kornelka w muzeum?  

- Czego dowiedziała się podczas zwiedzania? 

-  Co musimy robić, by za wiele lat jakieś inne dzieci mogły zobaczyć, jak 

wyglądały dzisiejsze zabawki?  

- Co lub kogo jeszcze trzeba szanować? 

- Co to jest szacunek?  

- Jak można okazywać, że się kogoś lub coś szanuje?  

 

2. „Szanujemy, gdy…” – mapa myśli.  

Dziecko na małej kartce robi  rysunek, będący odpowiedzią na pytanie: Co to 

jest szacunek? Rodzic określa czas na tę pracę. Po jego upływie dziecko 

opowiada o swojej pracy i o tym, jak rozumie pojęcie szacunek. 



3. „Pantomima” – zabawa parateatralna.  

Rodzic zaprasza dziecko do odegrania scenek – opowiada mu, jak powinna 

wyglądać scenka, np. dziecko siedzi na krześle, podchodzi starsza osoba i 

staje obok krzesła, dziecko podnosi się, wskazuje gestem i mówi: Proszę, 

niech pani usiądzie; Rodzic bierze książkę, przegląda i upuszcza na podłogę, 

a dziecko, podnosi książkę i odkłada na miejsce, głaszcząc. Następnie Rodzic 

rozmawia z dzieckiem o tym, jakie sytuacje zostały przedstawione i w jaki 

sposób był wyrażony szacunek. 

 

4. Praca z kartą pracy cz. 4,  str. 2–3 – wypowiedzi na temat ilustracji, 

budowanie zdań poprawnych gramatycznie, czytanie globalne. • Karta 

pracy cz. 4. 

 

 

5. „Bajka o szacunku” 

https://www.youtube.com/watch?v=ZDw6cy_OSGI 

 

 

 

Wtorek (13.04.2021r.) 

Temat: Artyści to my 

 

 

1. „Co on robi?” – zabawa naśladowcza. 

Rodzic wyjaśnia dziecku , że artysta to ktoś, kto coś tworzy: maluje, rzeźbi, 

pisze książki, komponuje muzykę. Rodzic  pokazuje ruch, dziecko naśladuje i 

odgaduje, co robi artysta: rzeźbi bałwana, pisze książkę, maluje słońce, gra na 

skrzypcach. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZDw6cy_OSGI


2. „W pracowni malarza” – zabawa dydaktyczna.  

Rodzic wkłada do worka różne rodzaje farb (plakatowe, akwarele), pędzel, 

kubek plastikowy, itp., a także kilka przedmiotów niezwiązanych z 

malarstwem. Dziecko za pomocą dotyku stara się rozpoznać, co to za 

przedmiot. Następnie dobiera te, które do siebie pasują, i ustala, kto ich 

używa.  

 

3. „F jak farby” – wprowadzenie liter f, F.  

Rodzic pokazuje ilustrację przedstawiającą literę  F, f, wskazuje obrazek              

( farby), dziecko nazywa je, dzieli słowo na sylaby, głoski. Następnie ogląda 

litery f, F małą i wielką literę drukowaną f, F.  Wymyśla inne słowa zaczynające 

się głoską f .  

 

 



4. Praca z kartą pracy cz. 4,  str. 4–5 – ćwiczenia analizy i syntezy 

słuchowej, określanie miejsca głoski i litery w wyrazach, ćwiczenia w 

czytaniu. • Karta pracy cz. 4, kredki 

 

 

5. „Kuchenni malarze” – zabawa grafomotoryczna.  

Dziecko na tacce z kaszą (mąką)  rysuje palcem dowolny obrazek. Następnie 

Rodzic demonstruje sposób pisania liter f, F, a dziecko powtarza kilka razy na 

tacce z kaszą (mąką). • tacka, kasza lub mąką, wzór pisanych liter f, F  

(obrazek wyżej) 

 

 
 

 

6. „Fiołki” – zabawa plastyczna.  

Rodzic ustawia kompozycję z wazonika z fiołkami (lub innymi wiosennymi 

kwiatami: tulipanami, żonkilami, narcyzami) i dowolnego owocu na tle 

żółtego materiału. Dziecko ma za zadanie namalować tę kompozycję 

farbami plakatowymi. • kompozycja kwiatowo-owocowa, farby plakatowe, 

pędzle, kartki, woda 

7. Poznamy pracę Artysty Malarza oglądając film edukacyjny  

 

https://www.youtube.com/watch?v=KpV1u3o-6G8 

https://www.youtube.com/watch?v=KpV1u3o-6G8


Środa (14.04.2021r.) 

Temat: Na wystawie 

 

1. „Wiosenna wystawa” – rozmowa na temat właściwego 

zachowania w obiektach użyteczności publicznej na podstawie 

opowiadania. 

 

 

Wiosenna wystawa 

Beata Gawrońska 

 

Ignacy mieszkał w bloku z rodzicami i starszą siostrą Marcelą. Właśnie 

zaczynała się wiosna. Chłopiec bardzo lubił, gdy robiło się coraz cieplej, trawa 

zaczynała zielenieć, a drzewa nie były już szarobrązowe, bo na gałęziach 

pojawiała się zieleń – znak, że za chwilę z pąków rozwiną się liście. Chłopiec 

nie mógł się już doczekać, kiedy w skrzynce na balkonie zobaczy pierwsze 

wiosenne kwiaty. Cebulki posadzili z mamą jesienią, a on – choć dobrze 

wiedział, że zimą nic tam nie wyrośnie – i tak od czasu do czasu sprawdzał, czy 

może pojawił się choć malutki kiełek. 

Pewnego dnia Marcela wpadła jak bomba do domu. 

– Jutro w hali obok naszego bloku będzie można oglądać wiosenną wystawę – 

zawołała od progu. – Czy będę mogła się tam wybrać? – Spojrzała na mamę. 

– Oczywiście – odpowiedziała mama. – Pójdziemy wszyscy. 

Ignacy aż klasnął z radości, tak spodobał mu się pomysł tej wycieczki. Chłopiec 

był już kilka razy na wystawach. Wiedział, że ogląda się na nich różne rzeczy 

nazywane eksponatami, które są poustawiane tak, by każdy je dobrze widział, i 

mają etykietki z nazwami. Widział obrazy, rzeźby, a nawet dziwaczne meble, 

którymi zachwycała się mama, choć krzesło wcale nie przypominało krzesła, 

tylko jakby korzeń drzewa. Następnego dnia wstał wcześnie rano, wyszykował 

się i nawet przygotował dla wszystkich kanapki, byleby tylko jak najszybciej 

wyruszyć.  

– No, szybciej, szybciej – pospieszał Marcelę, która w skupieniu chrupała 

paprykę. 



Gdy w końcu wyszli z domu i dotarli do hali, zrobiło się pięknie, kolorowo i 

wiosennie.  

Na olbrzymich stołach i na podłodze nie wiadomo skąd pojawiła się trawa,              

a obok stały tulipany w tysiącach kolorów, hiacynty, żonkile, narcyzy i inne 

kwiaty, których Ignaś nie znał. W powietrzu unosił się cudny zapach. Nagle 

Ignacy zobaczył dwoje dzieci, które wbiegły na trawę i zerwały kilka tulipanów. 

Na szczęście jakiś pan, chyba ich tata, szybko je do siebie przywołał.  

Przykucnął i patrząc im prosto w oczy, zdecydowanym głosem coś tłumaczył. 

Ignacy domyślił się, o czym mówił – przecież na wystawie nie wolno dotykać 

eksponatów, a już na pewno nie można ich niszczyć. Służą do oglądania i 

podziwiania przez wszystkich.  

– Zobacz – pokazał Marceli – obok wejścia jest stoisko, na którym można kupić 

takie same kwiaty i zabrać do domu. Nie wiem, po co te dzieci je zrywały… 

Marcela chciała coś odpowiedzieć, ale jej uwagę odwróciły najpiękniejsze 

narcyzy, jakie w życiu widziała. Pobiegła szybko w tamtym kierunku, a Ignacy 

za nią. Mama, Marcela i Ignacy bardzo długo chodzili jeszcze po terenie 

wystawy i podziwiali wystawione kompozycje. Na szczęście już nikt nie 

próbował dotykać czy zrywać kwiatów.  

– Bardzo dobrze się dziś zachowywaliście – pochwaliła mama. – W nagrodę 

możecie sobie wybrać po jednej doniczce z kwiatkiem na stoisku handlowym.  

Ignaś wybrał piękne żółte tulipany, które kojarzyły mu się z ciepłym wiosennym 

słońcem. Marcela wprost nie posiadała się z radości, że może zabrać do domu 

narcyzy, które tak ją zachwyciły.  

Gdy rodzina opuściła wystawę, Ignacy zauważył, że dwoje dzieci, który 

wcześniej zrywały tulipany, także niesie po doniczce z kwiatami. I – co 

najważniejsze – obchodzi się z nimi bardzo ostrożnie i z szacunkiem. „Chyba 

rozmowa z tatą pomogła” – pomyślał.  

Po powrocie do domu Ignaś postawił doniczkę z tulipanami na parapecie i 

pielęgnował je codziennie. A po kilku dniach pojawiły się też hiacynty w 

skrzynkach na balkonie. Teraz było już pewne, że nadeszła wiosna. 

 

 

Po wysłuchaniu opowiadania dziecko odpowiadają na pytania Rodzica: 

  

- Dokąd poszedł Ignaś z mamą i siostrą?  

- Jakie eksponaty oglądał? 

- Co wydarzyło się na wystawie?  



- Co to jest wystawa?  

- Jak należy się zachowywać na wystawie lub w innym miejscu publicznym, 

czyli takim, do którego przychodzi wiele osób, np. w kinie, teatrze, muzeum?  

 

Rodzic pokazuje dziecku zdania, np.  

 

Eksponaty podziwiamy, ale ich nie dotykamy.  

Dobry przykład dajemy – eksponaty szanujemy!  
 

Dziecko próbuje odczytać zdania samodzielnie lub z pomocą Rodzica. 

Następnie recytuje jedno z tych zdań, rytmizując je w dowolny sposób (pomaga 

sobie klaskaniem, tupaniem, pstrykaniem na palcach itp.). 

 

 

2. „Nasze dzieła – Kleksy” – działanie dziecka.  

Dziecko składa na pół kartkę papieru i na jedną z połówek upuszcza 

kilka kropel kolorowego atramentu lub farb. Następnie zagina kartkę 

ponownie i mocno prasuje dłonią. Po chwili rozkłada i ogląda efekty, 

opowiada o tym, co powstało, co kleks przypomina, nadaje swojej pracy 

tytuł.  

 

 

 

 

 

 

 

Rodzic pyta dziecko: Co zaobserwowało?  

Dziecko  ma dojść do tego, że prawa strona wygląda tak samo jak 

lewa.  

• białe kartki, kolorowe tusze lub farby 

 



3. Praca z kartą pracy cz. 4, str. 6 – ćwiczenia percepcji wzrokowej, 

odbicie lustrzane, ćwiczenia grafomotoryczne. • Karty pracy cz. 4, 

ołówek, kredki 

 

 

4. „W drodze na wystawę” – zabawa ruchowa naśladowcza.  

Dziecko ruchem ilustruje opowiadanie Rodzica: Pewnego dnia dzieci z 

przedszkola/szkoły wybrały się na wystawę rzeźb. Założyły buty 

(naśladuje zakładanie butów), kurtki (naśladuje zakładanie i zapinanie 

kurtki) i czapki (naśladuje nakładanie czapki). Pomaszerowały na 

przystanek autobusowy (marsz w miejscu). Zaczekały na autobus (stoi 

kilka sekund), a gdy podjechał, wsiadły do niego (trzy kroki z wysokim 

unoszeniem kolan). Autobus ruszył (szybki trucht), ale co jakiś czas 

zatrzymywał się na różnych przystankach (zatrzymuje się na przerwę w 

rytmie). Gdy dojechały na miejsce, wysiadły z autobusu (trzy kroki z 

wysokim unoszeniem kolan) i weszły do muzeum (pięć kroków do 

przodu). Tam zdjęły czapki i kurtki i powiesiły na wieszakach 

(naśladuje zdejmowanie i wieszanie). Spacerowały pośród eksponatów 

(kroki w bardzo wolnym tempie), z uwagą im się przyglądały (mocne 

skręty głowy w prawo i lewo) i podziwiały (ruchy głową w kierunku 

ramienia w jedną i drugą stronę). Gdy już wszystko zobaczyły, założyły 

kurtki i czapki (naśladuje ubieranie się), poszły na przystanek (marsz), 

wsiadły do autobusu (3 kroki z wysokim unoszeniem kolan) i szybko 

pojechały w drogę powrotną (bieg w szybkim tempie). Wysiadły (trzy 

kroki z wysokim unoszeniem kolan) i pomaszerowały do 

przedszkola/szkoły (marsz). Gdy zdjęły ubranie i buty (naśladują 

czynności), zmęczone położyły się na dywanie (leżenie na plecach i 4 

głębokie wdechy i wydechy). 

 

5. „Wiosna w sztuce” – zabawa plastyczno-konstrukcyjna.  

Dziecko odczytuje samodzielnie lub z pomocą Rodzica nazwę kwiatów: 

hiacynty lub tulipany. Następnie wybiera kwiatek, który wykona.  

  

 



– Hiacynty  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• kolorowe kartki A4 (np. białe, różowe, fioletowe, zielone, niebieskie, 

granatowe), nożyczki, klej.  

 

 

 



– Tulipany 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• kolorowe kartki, nożyczki, klej, ołówki, karton, farby. 



6. Praca z książką „Liczymy” s. 61 – rysowanie po śladzie                           

i samodzielnie symetrycznego rysunku, przeliczanie, ćwiczenia w dodawaniu, 

pisanie liczb w kratkach.  

 

 

Czwartek (15.04.2021r.) 

Temat: Na koncercie 

 

1. „Jestem muzykantem – konszabelantem” – zabawa naśladowcza ze 

śpiewem. Dziecko, wymyśla ruchy naśladujące grę na poszczególnych 

instrumentach. 

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=or-xxFjWMy0 

 

2. „Na koncercie” – zabawa improwizacyjna, rozmowa. Dziecko słucha 

nagrań 2 rodzajów dźwięków – nagrania orkiestry kameralnej i zespołu 

rockowego – tańczy przy nich dowolnie. Po wysłuchaniu opowiada, czym 

różniły się te dwie melodie, jaki miały charakter – do czego zapraszały.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=I68jmmV9K0g  - muzyka kameralna 

https://www.youtube.com/watch?v=3f2g4RMfhS0 –  muzyka rockowa 

 

 

3. „Instrumenty w orkiestrze” – zagadki dźwiękowe. Dziecko odgaduje 

nazwę instrumentu i wskazuje go na ekranie komputera. 

 

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

https://www.youtube.com/watch?v=3UYIl4iwnO4
https://www.youtube.com/watch?v=or-xxFjWMy0
https://www.youtube.com/watch?v=I68jmmV9K0g
https://www.youtube.com/watch?v=3f2g4RMfhS0
https://www.youtube.com/watch?v=FwkAnAZo_zM


4. „Na koncercie” – rozmowa.  

 Rodzic pokazuje dziecku koncerty z różnych miejsc mi.n filharmonii, z pleneru, 

koncert rockowy i zadaje dziecku pytania: W jakich miejscach mogą odbywać 

się koncerty? Jak zachowują się ludzie na każdym z koncertów? W jaki sposób 

okażemy artystom, że szanujemy ich muzykę? W jaki sposób widzowie mogą 

pokazać, że koncert im się bardzo podobał? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. „Koncert i koncert” – zabawa ruchowa. Dziecko podczas utworów 

granych przez zespół rockowy dynamicznie rusza się w dowolny sposób; 

gdy usłyszy orkiestrę symfoniczną, siada spokojnie i porusza delikatnie 

głową (można wykorzystać nagrania melodii z zad. 2) 

 

6. Praca z KP4.7 – wskazywanie na rysunkach takich samych elementów, 

ćwiczenia w czytaniu. 

 

7. Praca z CziP62– odszukiwanie liter f, F w tekście, łączenie takich 

samych sylab, czytanie tekstu. 

 

8. „Grzechotki” – zabawa konstrukcyjna. Chętne dzieci mogą wykonać 

grzechotkę z aluminiowych puszek po napojach, jogurtach, sokach  albo innych 

dowolnych opakowań, wsypują tam  ziarna grochu, kukurydzy, kaszy itp.                  

i zaklejają otwór taśmą samoprzylepną. Samą puszkę oklejają samoprzylepnym 

papierem kolorowym według własnego pomysłu. Zdjęcia grzechotek bardzo 

mile widziane  kiedy wrócimy do przedszkola to urządzimy koncert                        

w wykorzystaniem tych grzechotek  



 

 

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piątek (16.04.2021r.) 

Temat: Malujemy muzykę 

 

1. „Kapela” – zabawa naśladowcza. 

Dziecko siedzi po turecku. Podczas zwrotki rytmicznie uderza rękami w swoje 

dłonie i uda. Podczas refrenu naśladuje grę na instrumentach.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=0XAinVz-_AM 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0XAinVz-_AM


I. Zebrał cudną Jaś kapelę, 

Jakich w świecie jest niewiele. 

Są tu skrzypce są i basy, 

Cóż to będą za hałasy. 

  

Ref.: Dylu dylu na badylu...              

Firli firli plum plum plum..               

Fiku miku na patyku...                

Trala lala bum bum bum. 

 

2. „Wiosenny krajobraz z brzozami” – zabawa muzyczno-plastyczna. 

Dziecko ma przygotowaną kartkę, farby plakatowe, ale mocno rozwodnione, 

pędzle. Rodzic wyjaśnia: Za chwilę usłyszysz muzykę. Zamień twoje pędzle                 

w tancerzy, którzy przy tej muzyce będą tańczyć, a przy okazji malować linie, 

wzory i inne esy-floresy. Do każdego koloru jest jeden pędzel ( może być jeden 

pędzel i po każdym kolorze wypłukany w odzie)– wybierz  dla siebie pierwszy 

kolor. Podczas trwania muzyki nie dobieramy farby – tancerz nie może 

przerywać tańca. Rodzic puszcza utwór muzyki klasycznej np. „Taniec Eleny” 

M. Lorenca lub „Wiosna” A. Vivaldiego, a dziecko maluje. Gdy praca schną, 

wydziera z białego papieru paski o szerokości 2–3 cm rożnej długości                 

i komponuje z nich pień brzozy – czarną kredką rysuje krótkie kreski. 

Kompozycję nakleja na kolorowy karton. Na koniec pęczkami patyczków do 

uszu maczanymi w jasnozielonej gęstej farbie plakatowej stempluje delikatnie 

liście. 

 Propozycje muzyki: 

https://www.youtube.com/watch?v=jdLlJHuQeNI  - „Wiosna” Vivaldiego 

https://www.youtube.com/watch?v=SKk6Dn9gLic  -„Taniec Eleny” M. Lorenca 

https://www.youtube.com/watch?v=jdLlJHuQeNI
https://www.youtube.com/watch?v=SKk6Dn9gLic


3. „Układamy gamy” – zabawa słuchowo-wzrokowa.  

Dziecko wycina paski (płytki cymbałków) różnej długości z kolorowego 

papieru i układa je w kolejności od najdłuższego do najkrótszego. Porównuje 

te długości.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rodzic wymienia kolejne nazwy dźwięków: do, re, mi, fa, sol, la, si, do                      

a dziecko wskazuje odpowiednie  paski. Wytłumaczenie dziecku, że muzykę 

zapisujemy za pomocą nut, które znajdują się na gamie. 

 

 

 

 

 

 

Posłuchaj piosenek o gamie i nutkach  

https://www.youtube.com/watch?v=BO2fKqnSxcE 

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

 

Pokoloruj obrazek zgodnie z oznaczeniami z boku kartki- dla chętnych dzieci  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BO2fKqnSxcE
https://www.youtube.com/watch?v=IknItCPeaBk


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Praca z książką „Liczymy” s. 62 – ćwiczenia w porównywaniu długości, 

wskazywanie prostokątów o tej samej długości, kolorowanie. • L, kredki 

 

5. „Artystyczna woda” – doświadczenie. Dziecko ma np.6 szklanek , 

papierowe ręczniki, wodę w dzbanku, farby lub kolorowe tusze,  kredki. Rodzic 

mówi:  

Do 3 szklanek nalej wodę tak, by sięgała do połowy szklanki. Zaznacz na 

szklankach poziom 

wody czarnym markerem. Wodę w każdej szklance zabarw innym kolorem farby. 

Ustaw 

szklanki w szeregu tak, by co druga była pusta. Z ręczników zwiń sznurki i 

połącz nimi szklanki w szeregu. Narysuj, jak wygląda doświadczenie.  

Dziecko rysuje 6 prostokątów, co drugi kolorowy, na górze łączy je liniami.  



Obserwuj, co się dzieje, a gdy będzie widać zmiany, zaznacz je na swojej karcie 

obserwacji. Aby uzyskać efekt szybko, szklanki należy zapełnić do 2/3 

wysokości. Dziecko odstawia szklanki do kącika i co jakiś czas sprawdza, 

rysując efekty. Na koniec podsumowuje swoje obserwacje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


