
Z kulturą za pan brat 

 

PONIEDZIAŁEK: 

Temat: Szanujemy ludzi, rzeczy i przyrodę. 

1. Ćwiczenia z muzyką  

Na rozgrzewkę pobawmy się do muzyki. 

Link do piosenki: https://youtu.be/PWFjRWSaBuA 

 

2. „Kornelia i Stefan” – rozmowa o szacunku na 

podstawie opowiadania 

 

Poproś rodzica, aby przeczytał Ci opowiadanie Joanny M.Chmielewskiej. 

Posłuchaj i odpowiedz na pytania.  

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 wy-stawał 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.  



Z kulturą za pan brat 

 

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

Rodzice obej-rzeli 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 . 
 

Odpowiedz na pytania: 

 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 szanuje? 

3. Karty pracy 

 Praca z KP 4  str.2-3  – wypowiedzi na temat ilustracji, 

budowanie zdań poprawnych gramatycznie, czytanie globalne. 

4. Ozdób literę F według własnego pomysłu.
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WTOREK: 

Temat: Artyści to My. 

1 Artysta- zabawa słownikowa 

Metodą burzy mózgów tworzymy pojęcie artysta: 

- Kto to jest artysta? Czym zajmuje się artysta?  

Dziecko odpowiada .Rodzic  podkreśla, że nie każdy, kto coś zrobi, jest artystą 

– jego dzieło musi być wyjątkowe, budzić emocje, chęć dyskusji; artysta musi 

mieć talent. Dziecko podaje  przykłady dziedzin, w których mogą tworzyć 

artyści: malarstwo – malarz rzeźbiarstwo – rzeźbiarz, literatura – pisarz, poeta; 

muzyka – kompozytor, śpiewak, piosenkarz, gitarzysta; teatr – aktor, reżyser itp. 

Artysta musi bardzo dobrze wykonywać to, czym się zajmuje, być wytrwały 

i ciągle ćwiczyć, by być jak najlepszy. 

2. Malarstwo- zapraszamy do obejrzenia prezentacji 

na temat różnych stylów w malarstwie.  

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

3. „W pracowni malarza” - zabawa w malarzy, mieszanie kolorów, 

uzyskiwanie i nazywanie nowych barw.   

Dziecko siada przy stole, na którym są przygotowane: miseczki, farby w tubkach – 

czerwona, niebieska i żółta, kartki z bloku rysunkowego i pędzle.  

Rodzic mówi: Wyciśnij sobie trochę farb do miseczek tak, by każdy kolor był w innej 

miseczce. Te kolory nazywamy podstawowymi, bo nie można ich uzyskać z pomieszania 

innych barw, ale dzięki nim można utworzyć inne kolory.  

Spróbuj zmieszać na kartonie trochę koloru czerwonego z żółtym. Jaki kolor 

powstanie?. Dziecko wykonują polecenie i odpowiada na pytanie. Następnie miesza inne 

kolory wskazane przez rodzica i nazywają otrzymane barwy: A co się stanie, jeśli zmieszamy 

kolor niebieski z żółtym? Czy istnieje tylko jeden kolor zielony? Jak zmieszać niebieski 

z żółtym, by powstał kolor jasnozielony, a jak, by otrzymać kolor ciemnozielony? Jeszcze nie 

mieszaliśmy czerwonego z niebieskim. Sprawdź, jaki kolor powstanie z takiego połączenia. Te 

kolory, które sam/a zrobiliśmy: pomarańczowy, zielony i fioletowy, nazywamy kolorami 

pochodnymi, bo pochodzą ze zmieszania innych. W dalszej części zajęć rodzic powinien dać 

dziecku trochę czasu, by mogło samodzielnie poeksperymentować z kolorami. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KpV1u3o-6G8
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4. Zabawa dydaktyczna „Narzędzia artysty” – 

Oglądanie przedmiotów niezbędnych w pracy malarza (sztaluga, pędzle, 

płótno, paleta, farby,). Wzbogacenie słownictwa, doskonalenie 

prawidłowego wymawiania nazw przedmiotów oraz ich przeznaczenia.  

 

5. „F jak farby” – wprowadzenie liter f, F- zabawa z wyrazem  

FARBY 
 – Prezentacja wyrazu, zadaniem dziecka jest wyklaskać sylaby i je przeliczyć, wypowiedzieć 

kolejno głoski i je przeliczyć, określić głoskę w nagłosie, zwracając uwagę na prawidłową 

wymowę głoski f;, wyszukać  inne słowa zaczynające się głoską f.  

„Gdzie ukryła się głoska F?”- otocz pętlą obrazki (dla chętnych) 
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6. Karty pracy 

 Praca z KP 4  str.4-5 – ćwiczenia analizy i syntezy słuchowej, określanie miejsca 

głoski i litery w wyrazach, ćwiczenia w czytaniu. 

 Praca z CziP str. 61  – wodzenie palcem po śladzie liter f, F, pisanie w tunelu, 

pisanie liter po śladzie, po kropkach i samodzielnie, pisanie krótkich zdań. 
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ŚRODA: 

Temat: Na wystawie 

1„Trzech muzyków z kontrabasem” – zapraszamy  

na rozgrzewkę  

Na rozgrzewkę pobawmy się do muzyki. Tańcz do melodii, na hasło „stop” 

zatrzymaj się, gdy usłyszysz śpiew dalej tańcz! Powtórz to kilka razy. 

Link do piosenki: https://www.youtube.com/watch?v=Hhs1nJDeafU&t=109s 

 

2„Na wystawie” – słuchanie wiersza 

Poproś rodzica, aby przeczytał Ci wiersz D. Wawiłow. A może już sam umiesz 

go przeczytać? Posłuchaj go uważnie i odpowiedz na pytania.  

Idę z mamą na wystawę!  

To dopiero jest ciekawe!  

Piękny pałac, wielka brama...  

„To muzeum" - mówi mama.  

Nie widziałem ani razu  

tylu ludzi i obrazów.  

Samych sal ze sto tysięcy,  

a obrazów jeszcze więcej!  

Co tu jest namalowane?  

Czy to człowiek? Czy to dzbanek?  

A tu jakaś dziwna plama...  

„Piękny obraz" - mówi mama.  

A tu gruby pan z gitarą,  

co ma wąsy jak makaron...  

Jakieś konie depczą ludzi...  

Trochę mi się tutaj nudzi.   

Mamo, chodź tu! Mamo zobacz!  

To dopiero piękny obraz!  

Kwitną kwiaty, słońce świeci,  

na ławeczce siedzą dzieci...  

Tylko taka brzydka rama...  

„To jest okno!" - mówi mama. 

Źródło: http://wiersze.doktorzy.pl/nawystawie.htm 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Hhs1nJDeafU&t=109s
http://wiersze.doktorzy.pl/nawystawie.htm
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Odpowiedz na pytania: 

 Do jakiego miejsca wybrała się bohaterka? 

 Co można było zobaczyć na wystawie? 

 Jaki obraz najbardziej podobał się dziewczynce? 

 Jak należy zachowywać się na wystawie lub w innym miejscu 

publicznym, czyli takim, do którego przychodzi wiele osób, np. w kinie, 

teatrze, muzeum? 

 

3„W drodze na wystawę ” – zabawa ruchowo – 

naśladowcza 

Poproś rodzica, aby przeczytał Ci opowiadanie, a Ty pokaż to ruchem i gestem. 

Pewnego dnia dzieci z przedszkola wybrały się na wystawę rzeźb. 

(maszerujesz po pokoju) 

założyły buty 

(naśladujesz zakładanie butów) 

kurtki 

(naśladujesz zakładanie i zapinanie kurtki) 

i czapki 

(naśladujesz nakładanie czapki) 

pomaszerowały na przystanek autobusowy 

(maszerujesz w miejscu) 

zaczekały na autobus 

(stoisz kilka sekund) 

a gdy podjechał, wsiadły do niego 

(zrób trzy kroki do przodu z wysokim uniesieniem kolan) 

autobus ruszył 

(naśladujesz szybki trucht) 

ale co jakiś czas zatrzymywał się̨ na rożnych przystankach 

(stoisz w miejscu) 

gdy dojechały na miejsce, wysiadły z autobusu 
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(zrób trzy kroki do przodu z wysokim uniesieniem kolan) 

i weszły do muzeum 

(zrób pięć kroków do przodu) 

tam zdjęły czapki, kurtki i powiesiły na wieszakach 

(naśladuj zdejmowanie i wieszanie czapki i kurtki) 

spacerowały pośród eksponatów 

(zrób małe kroki w bardzo wolnym tempie) 

z uwagą im się̨ przyglądały 

(skręcasz głowę w prawą, a później w lewą stronę) 

i podziwiały 

(wykonujesz ruchy głową w kierunku ramienia w jedną i drugą stronę)  

gdy już wszystko zobaczyły, założyły kurtki i czapki 

(naśladujesz ubieranie się) 

poszły na przystanek 

(maszerujesz w miejscu) 

wsiadły do autobusu 

(zrób trzy kroki do przodu z wysokim uniesieniem kolan) 

i szybko pojechały w drogę̨ powrotną 

(biegaj w szybkim tempie) 

wysiadły 

(zrób trzy kroki do przodu z wysokim uniesieniem kolan) 

i pomaszerowały do przedszkola 

(maszerujesz) 

gdy zdjęły ubranie i buty 

(naśladujesz zdejmowanie ubrań i butów) 

zmęczone położyły się̨ na dywanie 

(leżysz na plecach i oddychasz powoli przez nos) 

 

4„Malarz” film edukacyjny 
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Zachęcamy do obejrzenia filmu edukacyjnego, z  którego dowiesz się, jak 

powstają obrazy oraz jak wygląda portret. 

Link do filmu: https://vod.tvp.pl/video/budzik,malarz,996697 

 

 

5 „Wiosenna wystawa” – zabawa twórcza plastyczna 

Do tej zabawy będziesz potrzebował/a: bibuły, spryskiwacza z wodą, białe kartki 

i nożyczki. Wytnij z białej kartki takie same kwiatki jak na poniższym zdjęciu 

(kwiatki mogą być duże lub małe). Na każdym kwiatku rozłóż kawałki bibuły, 

następnie spryskaj je wodą. Po 5 minutach zabierz z kwiatków bibułę 

 i zostaw do wyschnięcia. Praca gotowa, to nie takie trudne! Jeśli chcesz, możesz 

poprosić rodziców, aby wysłali nam zdjęcie Twojej pracy na e-maila :) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło:https://pl.pinterest.com/pin/251709066658616921/ 

 

https://vod.tvp.pl/video/budzik,malarz,996697
https://pl.pinterest.com/pin/251709066658616921/
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6 Karty pracy 

 Praca z KP 4  str.6  – ćwiczenia percepcji wzrokowej, odbicie 

lustrzane, ćwiczenia grafomotoryczne 

 Praca z Liczę str.61 – rysowanie po śladzie i samodzielnie 

rysunku symetrycznego, przeliczanie, ćwiczenia w dodwaniu, 

pisanie liczb w kratkach.  

Powodzenia! 
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CZWARTEK: 

Temat: Na koncercie 

1Muzyczna gimnastyka  - zapraszamy na rozgrzewkę  

 
Link do ćwiczeń:  https://youtu.be/Zg7pCZOtMXo 

 

2 Wysłuchanie piosenki „Skaczące nutki”  

 
Link do piosenki: https://youtu.be/pP5LwJA1Gu0 

 

Do przedszkola wpadły nutki, 

wszystkie miały czarne butki, 

czarne szelki i czapeczki 

i skakały jak piłeczki. 

  

Ta wysoko, tamta nisko, 

ta z plecakiem, ta z walizką. 

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

  

Poprosiły o mieszkanie 

w dużym, czarnym fortepianie, 

i biegały i skakały 

po klawiszach czarno-białych. 

  

Ta wysoko, tamta nisko, 

ta z plecakiem, ta z walizką. 

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

Nawet na leżakowaniu, 

przeszkadzały dzieciom w spaniu 

i skakały po kocykach 

w czarnych szelkach i bucikach. 

  

Ta wysoko, tamta nisko, 

https://youtu.be/Zg7pCZOtMXo
https://youtu.be/pP5LwJA1Gu0
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ta z plecakiem, ta z walizką. 

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

 

Porozmawiajcie na temat piosenki: 

 Jak nazywały się nutki? 

 Ile ich było? 

 Co robiły? 

Spróbuj nauczyć się dwóch pierwszych zwrotek! 

3„Grające kapsle” – wykonanie instrumentu do 

piosenki 

Link do pomysłu: https://www.youtube.com/watch?v=jJ2SJiP7gyA 

lub marakasy: https://www.youtube.com/watch?v=bpcYsyYDUZk 

Spróbuj jednocześnie śpiewać i grać rytmicznie do poznanej piosenki. 

 

4 Swobodna wypowiedź dziecka na teamt muzyki 

Co to jest muzyka? Czy wiecie jak nazywają się muzyczne znaki? 

 

 

 

 

 

Muzyk patrząc na nuty, potrafi przypisać im odpowiednie dźwięki. Na początku 

zapisu nutowego jest klucz wiolinowy, zwany również kluczem 

skrzypcowym ( wł. violino - skrzypce) jest jednym z wielu kluczy w 

muzyce. Wiesz do czego służy zwykły klucz prawda?  Do 

otwierania  drzwi. W muzyce klucz również służy do otwierania.   

https://www.youtube.com/watch?v=jJ2SJiP7gyA
https://www.youtube.com/watch?v=bpcYsyYDUZk
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Ten specjalny znak graficzny otwiera nam drogę do czytania nut.  Jest 

rodzajem hasła, dzięki któremu wiemy gdzie leżą konkretne dźwięki, jak 

się nazywają i jak możemy je zagrać na instrumencie lub zaśpiewać.  Nie 

możemy jednak umieścić klucza w pustej przestrzeni, gdyż wtedy nie 

będzie spełniał swojej funkcji. Musimy narysować go na specjalnej 

muzycznej drodze, zwanej pieciolinią.   

 

5 Karta Pracy „Klucz wiolinowy i nutki ćwiczenia 

grafomotoryczne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

To gama, spróbuj odczytać na głos nazwy dźwięków, a następnie  

zaśpiewaj, pomocna będzie piosenka 

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

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BO2fKqnSxcE
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6 „Nutki na pięciolinii” – zabawa dydaktyczna. 

Przygotuj 6 nakrętek od butelek (mogą być też guziki). Umieszczaj nakrętki 

(guziki) na pięciolinii według instrukcji zamieszczonej w wierszu czytanym 

samodzielnie lub  przez rodzica. 

„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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 „Rodzaje koncertów muzycznych” – zagadki  

obrazkowe. 

Dopasuj poniższe nazwy koncertów do odpowiednich obrazków. Odczytaj 

nazwy. Zwróć uwagę na instrumenty, czy znasz ich nazwy? 

Koncert smyczkowy Koncert fortepianowy 
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Koncert gitarowy Koncert akordeonowy 

Koncert wokalny Koncert na instrumenty 

perkusyjne 
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8 Karty pracy 

 Praca z KP4  str. 7 – wskazywanie na rysunkach takich samych 

elementów, ćwiczenia w czytaniu 

 Praca z CziP str. 62 – odszukiwanie f, F w tekście, łączenie 

takich samych sylab, czytanie tekstu. 

Powodzenia! 
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PIĄTEK: 

Temat: Malujemy muzykę 

1 „Jestem muzykantem – konszabelantem ” – 

zabawa muzyczna z elementem naśladownictwa 

 

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

2 „Ilustracja muzyczno - ruchowa” 

Zabawa muzyczno-ruchowa do utworu P. Czajkowskiego „Walc kwiatów”. 

Można dać dziecku po jednej białej wstążce lub pasku białej bibuły. Dzieci 

podczas słuchania utworu poruszają się po pokoju, ilustrując ruchem i gestem 

dźwięki muzyki. 

Link do utworu: https://www.youtube.com/watch?v=eikD0FLBCsc 

3 „Moje marzenia” – wysłuchanie wiersza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3UYIl4iwnO4
https://www.youtube.com/watch?v=eikD0FLBCsc
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Odpowiedz na pytania: 

 Co robił Dyzio na łące? 

 O czym marzył? 

 Co innego mogą przypominać chmury? 

 

4 Słuchanie muzyki, rozmyślanie nad własnymi 

marzenami. 

Muzyka często pełni rolę relaksacyjną, odprężającą i sprzyja marzeniom, które 

kreują się w naszej głowie. Podczas słuchania pięknych utworów ze świata 

bajek spróbuj malować w swojej głowie do niej obrazy. Opowiedz o nich 

później swoim najbliższym.  

 

Link do muzyki: https://www.youtube.com/watch?v=cdpkX5ubnLU 

 

 

5 „Maluję wielki dom” – słowa i muzyka K. Gowik 

 

Posłuchaj piosenki, narysuj ilustrację do piosenki zgodnie z jej treścią. Rodzicu, 

sprawdź czy wszystkie elementy wymienione w piosence znajdują się na 

obrazku? A może czegoś brakuje? 

Wyślijcie nam swoje dzieła na pocztę mailową Jesteśmy ciekawi efektu. 

Link do piosenki: https://soundcloud.com/user-956760406/12-maluj-wielki-dom-s-i-muz-

k 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cdpkX5ubnLU
https://soundcloud.com/user-956760406/12-maluj-wielki-dom-s-i-muz-k
https://soundcloud.com/user-956760406/12-maluj-wielki-dom-s-i-muz-k
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6 „Idzie Pani, wietrzyk wieje”– zabawa relaksacyjna 

masażyk 

Dzieci siedzą z rodzicami, wykonują masaż pleców osoby siedzącej przed sobą 

zgodnie ze słowami. 

Idzie pani: tup, tup, tup, 

(Na przemian z wyczuciem stukamy w jego plecy opuszkami palców 

wskazujących) 

dziadek z laską: stuk, stuk, stuk, 

(delikatnie stukamy zgiętym palcem) 

skacze dziecko: hop, hop, hop, 

(naśladujemy dłonią skoki, na przemian opierając ją na przegubie i na palcach) 

żaba robi długi skok. 

(z wyczuciem klepiemy dwie odległe części ciała dziecka np. stopy i głowę) 

Wieje wietrzyk: fiu, fiu, fiu, 

(dmuchamy w jedno i w drugie ucho dziecka) 

kropi deszczyk: puk, puk, puk, 

(delikatnie stukamy w jego plecy wszystkimi palcami) 

deszcz ze śniegiem: chlup, chlup, chlup, 

(klepiemy dziecko po plecach dłońmi złożonymi w „miseczki”) 

a grad w szyby łup, łup, łup. 

(lekko stukamy dłońmi zwiniętymi w pięści) 

Świeci słonko, (gładzimy wewnętrzną stroną dłoni ruchem kolistym) 

wieje wietrzyk, (dmuchamy we włosy dziecka) 

pada deszczyk.([z wyczuciem stukamy opuszkami palców w jego plecy) 

Czujesz dreszczyk? (leciutko szczypiemy w kark) 

7  „Sylabowe instrumenty” – wykonanie kart pracy  

Dzielimy nazwy instrumentów muzycznych na sylaby, przeliczamy liczbę sylab 

i zamalowujemy tyle kółek ile jest sylab. 
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8 Karty pracy 

 Praca z Liczę,  str.62  – ćwiczenia w porównywaniu długości, 

wskazywanie prostokątów tej samej długości, kolorowanie. 

 

 

 


