
PROPOZYCJA ZAJĘĆ DLA 5-LATKÓW TEMAT TYGODNIOWY: 
 „W KRAINIE MUZYKI” 

 
 PONIEDZIAŁEK (11.05.2020r.)  
 
Zadanie 1. 
Obejrzyj film pt: „Jak brzmią instrumenty?” i odpowiedz na pytanie.: Jakie instrumenty 

muzyczne występują w filmie?  

https://youtu.be/f43qSH2Nq9w 

 

 

 

 

Zadanie 2 . 

https://youtu.be/f43qSH2Nq9w


 



Zadanie 3. 

Wykonaj kartę pracy - str 14. 

 

WTOREK (12.05.2020r.) 

Zadanie 1. 

Obejrzyj film o literce H, a następnie wymień inne słowa zaczynające się głoską H i podziel na 

sylaby. 

https://youtu.be/ZYseoOcd6m8 

 

 

 

https://youtu.be/ZYseoOcd6m8


Zadanie 2. 

Narysuj literkę H po śladzie. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



Zadanie 3. 

Jestem muzykiem i potrafię grać. Rodzicu otwórz link i pozwól dziecku zagrać. 

https://kidmons.com/game/piano-online/  

 Następnie wykonaj kartę pracy – str 17. 

 

ŚRODA (13.05.2020r). 

Zadanie 1. 

Dzisiaj chcemy, przybliżyć Wam postać naszego wielkiego kompozytora Fryderyka Chopina.  

 

 

 

 

https://kidmons.com/game/piano-online/


Posłuchajcie opowiadania J. Waszczuk „ O Fryderyku Chopinie”. 

 

Mama, odbierając Karola z przedszkola, powiedziała: 

– Muszę zaprowadzić cię do dziadka Romana, ponieważ mam do załatwienia jeszcze 

mnóstwo spraw. 

Dziadek przywitał chłopca pyszną szarlotką i sokiem. Z daleka dobiegała cicha muzyka. 

– Ładna ta muzyka – powiedział Karol – co to jest? 

– A to muzyka Fryderyka Chopina, wielkiego kompozytora – odpowiedział dziadek. – To 

najsławniejszy polski kompozytor w naszej historii, znany na całym świecie. Urodził się w 

Polsce w Żelazowej Woli. Ma takie dziwne nazwisko, ponieważ jego tata był Francuzem. 

Chopin był geniuszem, na fortepianie nauczył się grać sam. 

– Bez niczyjej pomocy? – zdziwił się Karol. 

– Tak, a gdy miał sześć lat, potrafił zagrać każdą usłyszaną melodię – dodał dziadek. 

– Co działo się dalej? – dopytywał chłopiec. 

– W wieku dwudziestu lat Fryderyk Chopin wyjechał do Francji, do Paryża. Tam zrobił 

błyskawiczną karierę. Był znanym i cenionym kompozytorem. Zarabiał na życie, dając lekcje 

gry na fortepianie bardzo bogatym ludziom. Od młodych lat chorował na gruźlicę. Umarł w 

młodym wieku, ale zdążył napisać wiele pięknych utworów – opowiadał dziadek Zbyszek. 

– A może teraz, dziadku, posłuchamy twojego ulubionego utworu skomponowanego przez 

Chopina? – poprosił Karol. 

Dziadek z wnuczkiem usiedli wygodnie na kanapie i wsłuchiwali się w magiczne dźwięki 

Poloneza 

As-dur. 

 

3. Rozmowa na temat wysłuchanego opowiadania 

- na jakim instrumencie grał Fryderyk, 

- gdzie się urodził, 

- kto nauczył Fryderyka grać na fortepianie, 

- w jakim wieku zmarła Fryderyk. 

 

A teraz zagadka, o jakim instrumencie mówię? Grał na nim Fryderyk Chopin. 

Wykonaj kartę pracy –str 15. 

 

 



 

Zadanie 2. 

Zabawa ruchowa z chusteczkami „Taniec motyli” do utworów Fryderyka Chopina. 

https://youtu.be/5yTjnsoafGU 

  

Zadanie 3. 

Zachęcamy dzieci do wykonania dowolnego instrumentu muzycznego. 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/5yTjnsoafGU


 

CZWARTEK ( 14.05.2020r ). 

Zadanie 1. 

Matematyka na wesoło - sztućcowe rytmy.  

Bawimy się tym, co jest dostępne w domu. Oczywiście możecie Państwo wraz z dziećmi 
tworzyć własne rytmy i kombinacje. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Zadanie 2. 

Czas na ćwiczenia oddechowe: przenieś rozrzucone kawałki papieru do pojemnika używając 
do tego słomki.  

Miłej zabawy. 

 

 

 

 

 

Zadanie 3. 

Wykonaj kartę pracy – str 16. 

 

 

 

 

 



PIĄTEK (15.05.2020r.)  

Zadanie 1. 

Zabawa w kompozytora. 

Rodzic  proponuje zabawę w komponowanie muzyki. Dziecko otrzymuje swoją pięciolinię i 

zestaw 6 nutek ( nakrętek). Rodzic  czyta wiersz, a zadaniem dziecka jest umieszczanie nutek 

zgodnie z jego treścią. 

"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. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

http://2.bp.blogspot.com/-J799vp5VYmQ/VSpICc0RiWI/AAAAAAAAFV0/CGOM49tiTyM/s1600/Zdj%C4%99cie-0035%2B(2).jpg


 

Zadanie 2. 

Proszę nauczyć dziecko wierszyka na pamięć. 

Wiersz Doroty Gellner „Nutki” 
Jedna nutka – druga nutka,  
Ta radosna, a ta smutna.  
Obie nutki, tak jak inne,  
mają dom na pieciolinii.  
Jedna nutka siadła w kącie,  
w oczach łezki ma błyszczące,  
bo próbuje i nie może  
żadnym kluczem drzwi otworzyć.  
Na to mówi druga nutka:  
- Nie rozpaczaj, nie trać głowy!  
Drzwi do domu otworzymy  
Czarnym kluczem wiolinowym. 
 

Zadanie 3. 

Wykonaj kartę pracy – str. 18.

 


