
TYDZIEŃ IX.  12 maj 2020 r. (wtorek) 

Szczęść Boże! 

Witam Was Wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam do wspólnej pracy. 

Modlimy sią cały czas za naszą Ojczyznę, za Wasze rodziny 

 oraz ustanie pandemii.  

 

 

„Zdrowaś Maryjo łaski pełna,  

Pan z Tobą.  

Błogosławionaś Ty między niewiastami  

i błogosławiony owoc żywota Twojego, 

Jezus. 

Święta Maryjo, Matko Boża,  

módl się za nami grzesznymi,  

teraz i w godzinę śmierci naszej.  

Amen.” 

O Maryjo bez grzechu poczęta,  

módl się za nami,  

którzy się do Ciebie uciekamy. 

 

 

Pamiętamy też o nabożeństwie Majowym i śpiewamy  

Litanię Loretańską do Najświętszej Maryi Panny. 

https://www.youtube.com/watch?v=9FXrcJzhdTA 

 

Temat dzisiejszego dnia to: „MAŁA ORKIESTRA”. 

 

■  I zaczynamy od dobrze nam znanych ćwiczeń, które zwiększą sprawność 

fizyczną dziecka, ćwiczenie reakcji na sygnał dźwiękowy, ćwiczenie koordynacji 

ruchowej.  

1. „Podaj woreczek” – zabawa w parach. Dziecko z osobą drugą stoją w parach, 

tyłem do siebie, dotykając się plecami, pośladkami i nogami. Nogi w lekkim 

https://www.youtube.com/watch?v=9FXrcJzhdTA


rozkroku, stopy mocno przylegają do podłogi. Jedna osoba z pary trzyma w ręku 

woreczek gimnastyczny. Na sygnał: „Hop” przekazują sobie woreczek, 

wykonując skręt tułowia raz w lewą, raz w prawą stronę. Należy zwrócić uwagę, 

by pary starały się nie odrywać stóp od podłoża oraz nie odsuwały się od siebie. 

Zabawa może być prowadzona w różnym tempie.   

2. „Miesiące w roku” – dziecko wysuwa jedną nogę do przodu z podskokiem, 

następnie zamienia nogi. Podczas przeskakiwania z nogi na nogę wymawia 

kolejno nazwy miesięcy. Zabawa może być prowadzona w różnym tempie.  

3. „Rulony” – dziecko otrzymuje stronę z gazety lub dużą chustę. Leży na 

brzuchu, dłonie trzyma na gazecie/chuście. Na hasło: „Zwijamy rulony” podnosi 

ramiona, łokcie i dłonie i stara się zwinąć gazetę/chustę w rulon. Ćwiczenie 

powtarzamy 4–5 razy.  

4. „Sufit – podłoga” – dziecko maszeruje po pokoju w rytm dźwięków 

wystukiwanych przez osobę grającą np.: na bębenku. Podnosi wysoko kolana.  

Na hasło: ”Sufit” staje na palcach i podnosi ręce. Na hasło: „Podłoga” kładzie się 

na brzuchu.  

Pamiętajcie cały czas o przestrzeganiu zabiegów higienicznych  

po zabawie i przed posiłkami,  

czyli o myciu rąk oraz zębów po posiłkach. 

 

■    „Głowa, ramiona” – zabawa ruchowa do piosenki.  

https://www.youtube.com/watch?v=M7zUFo1MSrE 

Dziecko stoi ze swoimi najbliższymi w kole, obok siebie, i wszyscy gestem 

ilustrują słowa piosenki, dotykając odpowiednich części ciała.  

„Głowa, ramiona” 

Marta Bogdanowicz 

Gimnastyka, dobra sprawa,  

Dla nas wszystkich to zabawa.  

https://www.youtube.com/watch?v=M7zUFo1MSrE


Ręce w górę, w przód i w bok,  

Skłon do przodu, w górę skok.  

Głowa, ramiona, kolana, pięty,  

Kolana, pięty, kolana, pięty.  

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

Oczy, uszy, usta, nos.  

Zabawę można przeprowadzić również w języku angielskim (np. na podstawie 

piosenki: Head, shoulders, knees and toes). 

Head, shoulders, knees and toes 

sł. i muz. tradycyjne  

Head, shoulders, knees and toes,  

Knees and toes.  

Head, shoulders, knees and toes, (3 razy)  

Knees and toes.  

And eyes, and ears, and mouth,  

And nose.  

Head, shoulders, knees and toes,  

Knees and toes. 

 

■    „Przekazujemy sylaby” – osoba dorosła za pomocą wybranej wyliczanki dzieli 

wszystkich domowników na dwie drużyny. W obu drużynach osoby ustawiają się 

jedno za drugim. Osoba dorosła mówi: Za chwilę ostatnia osoba w „pociągu” 

usłyszy ode mnie wypowiedzianą szeptem sylabę. Jej zadaniem będzie przekazać 

tę sylabę szeptem osobie stojącej przed nią, a ta kolejnej. Kiedy sylaba dotrze do 

pierwszej osoby – ta powinna ją zapamiętać. Wtedy powiem kolejną sylabę.  

W ten sposób ułożycie wspólnie słowo. Nadstawcie uszu, przygotujcie swoje 

zmysły do tej zabawy. Na początek zaproponuję 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. Po odgadnięciu każdego słowa, ostatnia 

osoba z „pociągu” przesuwa się na początek. Osoba dorosła podaje drużynom 

inne słowa. Może również zaproponować zapisywanie wyrazów przez pierwszą 

osobę z „pociągu”. Wówczas należy wybrać do zabawy takie słowa, które 

wymawia się tak samo, jak pisze. 

 

 



■   Klasyfikacja instrumentów muzycznych 

 

 



■    „Gramy na woreczkach” – zabawa z wszystkimi domownikami. Każda osoba 

otrzymuje po dwa woreczki gimnastyczne. Wszyscy siedzą w kole, woreczki leżą 

przed nimi. Połóżcie, proszę, dłonie na woreczkach. Dotknijcie woreczków, 

sprawdźcie, co jest w środku. Czy to doświadczenie jest dla was przyjemne, czy 

nie? Spróbujcie zmieścić jeden woreczek w dłoni. Odłóżcie je tak, jak leżały na 

początku. Za chwilę będę delikatnie dotykać waszych ramion. Osoba, która 

zostanie dotknięte, proponuje nazwę instrumentu, a zadaniem wszystkich jest 

wystukać na woreczku podział na sylaby tego słowa, np. har-mo-nia. Przygotujcie 

proszę dłonie. Zaczynamy zabawę. Po kilku próbach można zmienić sposób 

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

    

■   „Tańcząca piłka” – wszyscy domownicy stoją na obwodzie koła, a jedno  

z nich w środku. Osoba będąca w środku koła podrzuca piłkę i wywołuje jedną  

z osób, ale bez wymawiania jej imienia. Może powiedzieć np.: Dziewczynka z 

kręconymi blond włosami, Chłopiec w czerwonym golfie. Zadaniem wywołanej 

osoby jest wbiegnięcie do środka koła, zanim piłka opadnie i złapanie jej, a także 

wykonanie wybranego ćwiczenia gimnastycznego, które powtórzą pozostałe 

osoby. 

„Instrumenty” – domownicy wyobrażają sobie jakiś instrument i udają, że na nim 

grają. Jedna osoba odgrywa rolę dyrygenta i zaczyna dyrygować. Muzykanci 

śledzą pałeczkę dyrygenta i przyśpieszają albo zwalniają ruchy rąk czy palców. 

Grają w milczeniu i bez uśmiechu. Dyrygent próbuje rozśmieszyć dzieci.  

Muzyk, który się uśmiechnie, musi przestać grać. Osobę, która ma grać 

dyrygenta, warto wybrać jakiś czas przed zabawą, by mogła się do niej 

przygotować. Powodzenie zabawy zależy od dyrygenta, dlatego nie można 

nikogo zmuszać do odgrywania tej roli.  

„Muzyczne powitania” – osoba dorosła włącza dowolną muzykę, do której  

swobodnie wszyscy tańczą. Co pewien czas osoba dorosła zatrzymuje nagranie  

i wydaje polecenie wykonania krótkich działań w ruchu, np.: Uściśnijcie jak 

najwięcej rąk, Uściśnijcie jak najwięcej kostek u nóg, Spójrzcie jak największej 

liczbie osób głęboko w oczy, Podzielcie się na grupy według koloru oczu.  

„Perkusja” – domownicy siedzą w siadzie skrzyżnym, plecy proste, ręce na 

kolanach. Osoba dorosła włącza szybką, rytmiczną muzykę. Wszyscy wystukują 

rytmy: klaszczą, uderzają w kolana, uderzają dłońmi o podłogę itp. Wykonują te 

czynności po dwa razy, potem po cztery itd. Następnie pierwsza osoba klaszcze 

raz, druga – dwa razy, trzecia – trzy itd.  



„Pląsy muzyczne” – zabawa relaksacyjna, masażyk. Domownicy siedzą w kręgu 

jedno za drugim, wykonują masaż pleców osoby siedzącej przed sobą 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). 

 

■   „Kraina muzyki” – oglądanie ilustracji w Książce zabaw z literami (s. 70–71), 

tworzenie zbiorów według instrukcji, czytanie prostych wyrazów związanych  

z instrumentami, zabawa folią w paski.    

 

■   Praca z Kartą Pracy cz.4 - str. 17a.   

W pierwszym poleceniu proszę o podanie nazw instrumentów, które są widoczne 

z lewej strony. Rysując po śladach (każdy ślad może być rysowany innym 

kolorem kredki) dowiesz się, które pałeczki służą do gry na tych instrumentach. 

Proszę pokolorujcie jeszcze ramki, w których znajdują się pałeczki do 

poszczególnych instrumentów na właściwe kolory, tzn. kolory ramek 

instrumentów. 

W drugim poleceniu z tej strony proszę o połączenie zdjęcia instrumentu 

perkusyjnego z ich podpisem (marakasy, tamburyn, kołatka). 

A może potrafi ktoś, wymienić inne jeszcze znane instrumenty perkusyjne? 

 

■   Praca z Kartą Pracy cz.4 - str. 17b.  

W pierwszym poleceniu należy podać nazwy instrumentów widocznych  

w każdym rzędzie. Proszę wymówcie te nazwy głośno i rytmicznie. Następnie 

proszę wyklaskać sylaby. 

W drugim poleceniu na tej stronie mamy w rozsypce kolorowe sylaby.  

Proszę o przeczytanie tych sylab. Z sylab w jednym kolorze należy stworzyć 

nazwę instrumentu muzycznego. Poniżej w liniaturze proszę o napisanie tych 



nazw po śladzie w kolorze sylab. Następnie należy podkreślić nazwy 

instrumentów dętych. Takim instrumentem będzie puzon. 

 

Przypominam o KONKURSIE  - Setne urodziny Jana Pawła II, 18 maja 2020. 

Temat: TORT dla Jana Pawła II. 

Zdjęcia należy przesyłać do 22 maja na adres mailowy: 

anna.raszewskaa@gmail.com 

 

Życzę wszystkim dobrego dnia oraz owocnej i miłej pracy! 

 

 

■    A dla chętnych dodatkowe karty pracy i kolorowanki. 

 

 



Polecenie polega na połączeniu nazwy instrumentów z odpowiednimi obrazkami.

 



 



Rysuj po śladzie

 


