
TYDZIEŃ IX.  13 maj 2020 r. (środa) 

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 

Dzisiaj, 13 maja wspominamy objawienia Matki Bożej Fatimskiej trojgu dzieci: 

Łucji, Franciszkowi i Hiacyncie. 

      W okresie od 13 maja do 13 października 1917 roku dzieci 

z Fatimy były świadkami objawień Matki Bożej Fatimskiej, 

podczas których zostały im przekazane trzy tajemnice 

fatimskie. Franciszek i Hiacynta zmarli niedługo po 

zdarzeniach opisywanych jako doznanie objawień.   

Natomiast Łucja została siostrą zakonną i zmarła 13 lutego 

2005 roku. Matka Boża zachęcała dzieci z Fatimy do pokuty 

za dusze w czyśćcu cierpiące, do odmawiania codziennie 

różańca w intencji nawrócenia grzeszników oraz do modlitwy za pokój.             

https://www.youtube.com/watch?v=9FXrcJzhdTA
https://pl.wikipedia.org/wiki/R%C3%B3%C5%BCaniec


Temat dzisiejszego dnia to: „MUZYKA WOKÓŁ NAS”. 

 

■  Kontynuujemy dobrze nam znane ćwiczenia, 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 

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. 

 



■   „Memory obrazkowo-naśladowcze” – do tej gry wykorzystamy elementy  

z Wyprawki str. 50. Bardzo proszę o wypchnięcie tych elementów.  

Wybieramy jeden zestaw kart i rozgrywamy grę według zasad memory.  

Parę stanowi obrazek ilustrujący przedmiot i obrazek z napisem określającym 

dźwięk wydobywany z tego przedmiotu. Jeśli sprawnie sobie radzicie w zabawie,  

można wprowadzić do gry drugą talię kart. 

 

■    „Jaki to instrument?” – Zapraszam wszystkich do zabawy słuchowej: 

Przygotujcie, proszę, swoje uszy do słuchania. Za chwilę usłyszycie nagranie 

dźwięków kilku instrumentów. Waszym zadaniem jest odgadnąć, jaki instrument 

słyszycie? 

https://www.youtube.com/watch?v=6y0LGu724lY 

 

Jeśli dziecko ma trudność ze znalezieniem odpowiedzi, można je naprowadzać 

poprzez opisywanie wyglądu instrumentów. Podpowiem kolejność  

występujących instrumentów:  
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https://www.youtube.com/watch?v=6y0LGu724lY


                   

 

■    „Czy rozpoznasz instrumenty?” – Zapraszam wszystkich do wysłuchania 

utworu w języku angielskim zaznaczając, że słowa nie są istotne. Postarajcie się, 

słuchając, spróbować wyróżnić i zapamiętać, jakie instrumenty wykorzystano  

w utworze. Słuchamy utworu: „Nothing Else Matters” w wykonaniu zespołu 

Audiofeels. 

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

 Po wysłuchaniu utworu powiedzcie, które instrumenty udało się wam 

zidentyfikować (gitara, perkusja, instrumenty smyczkowe). A teraz mam dla was 

pewną wiadomość. Świetnie poradziliście sobie z wysłuchaniem i podaniem nazw 

instrumentów występujących w tej piosence. Czy wiecie, że tak naprawdę w tej 

piosence nikt nie grał na żadnym instrumencie? Wszystkie dźwięki zostały 

wyśpiewane przez osoby z zespołu. Brzmiały jak prawdziwe instrumenty, 

prawda? Czy ty też tak potrafisz? Spróbujmy naśladować dźwięk gitary, perkusji. 

 

■     „Orkiestra kuchenna” – w domowej kuchni na pewno są: drewniane łyżki, 

pokrywki od garnków, garnki i metalowe kubki. Na nich też można grać.  

Proszę, żeby jedna osoba wystukała na bębenku prosty rytm, a inne osoby, żeby 

powtórzyły go na swoich instrumentach. Jedna osoba może sterować zabawą jako 

dyrygent. Jeśli podniesie ręce – wszyscy grają głośno, jeśli je opuści – grają cicho, 

delikatnie. 
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https://www.youtube.com/watch?v=FDGLYAGrfJQ


■    „Malowanie muzyki” – czy możecie sobie wyobrazić, że muzykę można 

namalować? Potrzebne będą: kartki formatu A3, farby, pędzle i kubki na wodę. 

Posłuchajcie znanego już nam utworu grupy Audiofeels kilka razy i zastanówcie 

się, jaki kolor kojarzy się wam z tą muzyką. Czy linie, które obrazowałyby ten 

utwór, byłyby łagodne czy ostre itp. Proszę o słuchanie utworu i malowanie 

muzyki. 

■    „Comedians galop” – zabawa muzyczna do utworu Dmitrija Kabalevskiego.  

https://www.youtube.com/watch?v=N6Qnxf04Whg 

Przydałyby się takie instrumenty jak: bębenki, marakasy, klawesy, trójkąty. 

Domownicy grają na swoich instrumentach w tempie utworu. Jedna osoba jest 

dyrygentem. 

■   Praca z Kartą Pracy cz.4 - str. 18a.   

Zgodnie z poleceniem z tej strony należy połączyć liniami przedmioty  

z charakterystycznymi dla nich odgłosami.  Następnie powtórzyć wszystkie 

dźwięki. 

■   Praca z Kartą Pracy cz.4 - str. 18b.  

Przyjrzyjcie się uważnie obrazkom na tej stronie i wystukajcie rytmy zgodnie  

z instrukcją – każdy rytm należy powtórzyć cztery razy. 

 

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. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=N6Qnxf04Whg


Nazwij instrumenty przedstawione na obrazkach. Podziel rytmicznie (na sylaby) 

ich nazwy. Narysuj w ramce pod każdym obrazkiem tyle kresek, na ile sylab 

podzieliłeś jego nazwę. Rysuj po szarych liniach wokół instrumentów oraz rysuj 

nuty po śladach. 
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