
06.05.2020r. 

Dzień dobry drogie Dzieci, dzień dobry Rodzice!                        

Oto nasze propozycje zabaw na dzisiejszy dzień.  

Zadanie 1.  

Rozpocznijmy nasz dzień od rozruszanki.  

Zapraszamy Was do zabawy z Pipi i Myszką Minnie     

https://www.youtube.com/watch?v=H0I1BRT3N7M&list=PL3u0Zj4pypgbORL7CnRtpMDH52rzByC5l     

Zadanie 2. 

5- latki karta prcy cz.4,s.23 

Spróbuj nazwać  instrumenty, które są na zdjęciach na dole karty. Odszukaj te instrumenty na 

dużym zdjęciu. (skrzypce, obój, flet, harfa). Spróbuj ich nazwy podzielić na sylaby, a kto 

potrafi na głoski. 

 

4 – latki karta pracy ( załącznik) 

 

Narysuj po śladach instrumenty, spróbuj powiedzieć ich nazwy całościowo i sylabami. 

Zadanie 3. 

 

Zabawy folią – Folia i wydawane przez nią dźwięki.  

Poproś mamę lub tatę o woreczek foliowy lub reklamówkę 

 

- spróbujcie wydobyć z folii jakiś dźwięk, 

- jaka jest folia?  

- jak myślicie do  czego można ją wykorzystać?  

 

Posłuchajcie teraz  utworu Akwarium i poruszajcie folią w rytm muzyki. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=a4lmvXYRfa4 

 

 

Zadanie 4. 

 

Prosimy starszą osobę do czytania wiersza „Niedokończona bajka”, a dzieci próbują 

inscenizować treść utworu z wykorzystaniem torebek foliowych. 

 

Wielkie morze, wielkie góry,                                           W lśniącej zbroi? To królewicz 

przymknij oczy – widzisz chmury.                                   po księżniczkę w ciemność jedzie, 

Wiatr się zrywa, dmucha lekko,                                       jego serce go tu wiedzie. 

coraz szybciej, bardzo prędko.                                         A zza krzaków widać oczy: 

Coś szeleści, coś furkocze,                                               duże oczy, wielkie oczy. 

jakby jakieś zianie smocze…                                           Coraz głośniej, coraz szumniej, 

Tam szeleści, tu podskoczy –                                           coraz ciemniej, coraz smutniej… 

https://www.youtube.com/watch?v=H0I1BRT3N7M&list=PL3u0Zj4pypgbORL7CnRtpMDH52rzByC5l
https://www.youtube.com/watch?v=a4lmvXYRfa4


ktoś spod ziemi wnet wyskoczy.                                      Wiatr się zrywa, dmucha lekko, 

A zza krzaków widać oczy:                                               coraz szybciej, bardzo prędko… 

duże oczy, wielkie oczy. Skąd te oczy?                            Skąd królewicz i królewna? 

Kto tu na swym koniu bieży?                                            Pomyśl sam – a bajka będzie piękna! 

 

 

 

Zadanie 5. 

 

Zabawa matematyczna „Kupujemy instrumenty” - przygotujcie liczmany (klocki lub 

patyczki – wykałaczki, łyżeczki albo inne przedmioty dostępne w domu). Posłuchajcie 

zadania, układajcie i policzcie.    

 

 

Zadania dla 5 latka:                                 

 

W sklepie muzycznym na półce leżało 9 grzechotek. Dziadek kupił 2 grzechotki dla 

swoich wnuków. Ile grzechotek zostało na półce w sklepie? 

Do sklepu muzycznego przywieziono 8 trąbek. 4 trąbki schowano do magazynu, 

a resztę wyłożono na wystawie. Ile trąbek wyłożono na wystawie? 

Zadania dla 4 latka: 

W sklepie muzycznym na półce leżało 2  grzechotki i 3 trąbki.  

Ile instrumentów leżało na półce w sklepie? 

Do sklepu muzycznego przywieziono 6 trąbek. Dziadek kupił 3 trąbki dla 

swoich wnuków. Ile trąbek zostało na półce w sklepie? 

Na pewno sobie poradziliście!!!!   

 

 

 

Zadanie 6. 

5- latki karta prcy cz.4,s.23 

Policz obrazki instrumentów. W każdej kolumnie dorysuj instrumenty tak, aby ich liczba była 

zgodna z liczbą kropek w kołach. 

 

 



4 - latki karta prcy cz.4,s.23 

Policz obrazki instrumentów, które są na każdej półce. W kołach obok półek zaznacz 

kreskami ich liczbę. (Narysuj tyle kresek, ile jest instrumentów). Jeżeli potrafisz, to nazwij 

instrumenty. 

Zadanie 7. 

Zabawa ruchowa przy muzyce. Ćwiczcie razem z małpkami. 

https://www.youtube.com/watch?v=EuCip5y1464 

 

 

Dziękujemy za wspólną zabawę i zapraszamy jutro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EuCip5y1464



