
05.05.2020r. 

Witajcie nasze kochane Biedroneczki .                               Witamy Rodziców. 

Zapraszamy do wspólnej zabawy!!! 

Zadanie 1. 

Karta pracy, cz. 4, s.21.   ( 5-latki  )   

Dokończ ozdabiać rysunek grzechotki (marakasu). 

Karta pracy dla 4-latków  ( Załącznik) 

Pokoloruj rysunek grzechotek ( marakasy). 

Zadanie 2. 

https://chomikuj.pl/agatko/MUZYKA/piosenki+DOROTY+GELLNER/26.+Skaczace+nutki+-

(chor),2630547503.mp3(audio) 

Słuchanie piosenki „Skaczące nutki” 

I. Do przedszkola wpadły nutki. 

Wszystkie miały czarne butki, 

czarne szelki i czapeczki, 

i skakały jak piłeczki. 

Ref.: Ta wysoko, 

tamta nisko, 

ta z plecakiem, 

ta z walizką. 

Roztańczone 

nutki trzy: 

do, re, mi, 

nutki trzy. 

II. Poprosiły o mieszkanie 

w dużym, czarnym fortepianie 

i biegały, i skakały 

po klawiszach czarno-białych. 

Ref.: Ta wysoko... 

III. Nawet na leżakowaniu 

 przeszkadzały dzieciom w spaniu 

 i skakały po kocykach 

 w czarnych szelkach i bucikach. 

Ref.: Ta wysoko... 

 

 

Rozmowa na temat piosenki. 

 

− Jak nazywały się nutki? 

− Ile ich było? 

− Co robiły? 

 

https://chomikuj.pl/agatko/MUZYKA/piosenki+DOROTY+GELLNER/26.+Skaczace+nutki+-(chor),2630547503.mp3(audio)
https://chomikuj.pl/agatko/MUZYKA/piosenki+DOROTY+GELLNER/26.+Skaczace+nutki+-(chor),2630547503.mp3(audio)


Zadanie 3. 

 

A teras zapraszamy Was do zabawy przy piosence „Skaczące nutki”, bawcie się 

wspólnie z dziećmi na filmiku. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hy0dUf6hcm0 

 

 

Zadanie 4. 

 

Praca plastyczna - wykonaniu grzechotek do muzykowania. Pomoce: pojemnik po 

jogurcie pitnym, lub mała butelka plastikowa po napoju, folia samoprzylepna lub papier 

kolorowy, klej nożyczki, pół szklanki nasion do wyboru( ryż, fasola, groch itp.) 

 

 

                  
 

 Wymyty pojemnik po jogurcie oklejcie wzorkami wyciętymi z folii lub papieru kolorowego 

(mogą być figury, kwiatuszki paski wg własnego pomysłu) 

1. Oklejcie wyciętymi elementami pudełeczko 

2. Nasypcie do środka przygotowane nasionka i zakręćcie  butelkę 

3. Grzechotka gotowa, posłuchaj wydobywanych z niej dźwięków (każde nasionka 

dadzą inny dźwięk) 

4. A teraz zagrajcie na grzechotkach podczas śpiewania lub słuchania piosenki 

„Skaczące nutki” 

 

           Jesteście super!!!       

 

 

 

 

             Wesołej zabawy z instrumentami!!!!  

 

  

           Tylko nie zamęczcie Rodziców tym graniem!  

https://www.bing.com/search?q=zabawa+do+piosenki+skacz%C4%85ce+nutki&qs=n&sp=-1&pq=zabawa+do+piosenki+s&sc=0-20&sk=&cvid=5218CFFBCB774A83AD297B6ACC2D1B79&FORM=VDVVXX
https://www.bing.com/search?q=zabawa+do+piosenki+skacz%C4%85ce+nutki&qs=n&sp=-1&pq=zabawa+do+piosenki+s&sc=0-20&sk=&cvid=5218CFFBCB774A83AD297B6ACC2D1B79&FORM=VDVVXX


Zadanie 5. 

 

 5 – latki karta pracy, cz. 4, s. 22. 

Z pomocą mamy lub taty spróbuj wyklaskać  podane rytmy. Nazwij instrumenty, które są na 

rysunkach. Spróbuj podać nazwy muzyków, którzy na nich grają. Pokoloruj rysunki 

wybranych instrumentów. 

4 –latki karta pracy ( załącznik) 

Pokoloruj nutkę, pamiętaj żeby nie wychodzić za linię. 

Zadanie 6. 

Zabawa Zimno – ciepło.  

Zaproście do zabawy Rodzica lub starsze rodzeństwo. Wybieramy przedmiot (może być 

maskotka), chowamy ją w pokoju tak żeby dziecko nie widziało. Przedszkolak szuka 

schowanego przedmiotu, Rodzic lub inna osoba pomaga, klaszcząc. Wzrastające natężenie 

dźwięku oznacza zbliżanie się do ukrytego przedmiotu, a malejące natężenie – oddalanie się 

od niego. Zabawę można powtarzać i zamieniać się rolami. 

Zadanie 7. 

Zabawa ruchowa przy muzyce  „Na ziemi zostaje”. 

https://www.youtube.com/watch?v=S5TFdKc6TB4 

Na dzisiaj to już wszystko. MOCNO WAS PRZYTULAMY DO JUTRA!! 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=S5TFdKc6TB4





