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Witamy Was cieplutko! Jak się macie? Myślimy, że dobrze,  

więc zapraszamy do zabawy! 

 

Zadanie 1. 

5 – latki karta pracy, cz. 4, s. 26.   

Zaśpiewaj ulubioną piosenkę głosami zwierząt, które są na zdjęciach, a później rysuj po 

śladach rysunków spirali, mówiąc na wydechu aaaa… dopóki nie braknie ci tchu. 

Karta pracy dla 4 – latków  (załącznik) 

Rysuj po przerywanych liniach instrumentów, pokoloruj chłopca. 

Zadanie 2. 

Teraz troszkę się poruszamy. Bawcie się przy muzyce. Wykonujcie wskazane ćwiczenia                                           

https://www.youtube.com/watch?v=InxomdEHL8M 

Zadanie 3. 

 

Wysłuchanie 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 

https://www.youtube.com/watch?v=InxomdEHL8M


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. 

 

 Rozmowa na temat wysłuchanego opowiadania 

- na jakim instrumencie grał Fryderyk, 

- gdzie się urodził, 

- kto nauczył Fryderyka grać na fortepianie, 

- w jakim wieku zmarł Fryderyk. 

 

Zadanie 4. 

Zabawa ruchowa z apaszkami „Taniec motyli” do utworu Fryderyka Chopina.  

 

Poproście mamę o 2 cienkie zwiewne apaszki. Trzymajcie je w rękach za końce i falujcie 

(skrzydła motyli) . Obserwujcie tańczące dzieci na filmiku i starajcie się je naśladować.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=5yTjnsoafGU 

 

Zadanie 5. 

Zabawa „ Ile dźwięków słyszysz” 

Przygotujcie liczmany (klocki lub patyczki, łyżeczki albo inne przedmioty dostępne w domu) 

Prosimy Rodziców lub starsze rodzeństwo  o wystukiwanie dźwięków z wykorzystaniem np.: 

dwóch klocków, drewnianych przyborów z kuchni, rąk do klaskania itp. Dziecko liczy 

uderzenia i układa tyle liczmanów, ile  usłyszało wystukanych dźwięków. Podaje ich liczbę. 

Liczbę uderzeń dostosowujemy do umiejętności swojego dziecka. 

 

Zadanie 6. 

 

5 – latki karta pracy (załącznik) 

Pokoloruj o jedną figurę więcej niż wskazuje liczba. 

 

4 latki karta pracy (załącznik) 

Nazwij instrumenty. Ile instrumentów jest w zbiorze? Zaznacz odpowiednią cyfrę. Możesz 

pokolorować instrumenty. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5yTjnsoafGU


Zadanie 7.                                                                                  

 

Zabawa ruchowa przy piosence Boogie Woogie 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5OtqedVBlMg 

 

Na dzisiaj to już wszystko, żegnamy Was i przytulamy wirtualnie! Do jutra!!! 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5OtqedVBlMg




Załącznik 2 

 




