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Witamy wszystkie Biedroneczki.  

Mamy nadzieję, że jesteście gotowi na nasze zajęcia. 

Zapraszamy i życzymy miłej zabawy!  

Zadanie 1. 

Zabawa przy piosence Muzykanci konszabelanci. 

https://www.youtube.com/watch?v=llfg3T-0zUE 

Na pewno pamiętacie tę zabawę z przedszkola. Śpiewajcie i pokazujcie grę na instrumentach 

razem z dziećmi na filmiku. Zaproście do zabawy Rodziców lub starsze rodzeństwo. 

Jestem muzykantem konszabelantem, 

my muzykanci konszabelanci. 

Ja umiem grać, my umiemy grać. 

A na czym? Na skrzypcach 

Dylu, dylu, dylu, dylu, 

Dylu, dylu, dylu, dylu, 

Dylu, dylu, dylu, dylu, 

Dylu, dylu, dylu, dylu,  bęc! 

 

Zadanie 2. 

 

Legenda o hejnale mariackim 

 

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

 

Rozmowa na temat legendy. 

– Czy strażnicy pilnowali Krakowa? 

– Kto ostrzegł mieszkańców? 

– Czy obronili miasto?  

– Co się stało z trębaczem? 

– Jak krakowianie upamiętnili to wydarzenie? 

 

Zadanie 3. 

 

Posłuchajcie ciekawostki o trąbce, i zobaczcie jak jest zbudowana. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=llfg3T-0zUE
https://www.youtube.com/watch?v=GN_MKWcWVro


 
 

 

 

 

 

 

 

5 –latki  karta pracy, (załącznik) 

 

Pokoloruj pola z serduszkami na żółto, a dowiesz się co przedstawia rysunek, pola z kropkami 

pokoloruj na zielono. 

 

4 –latki karta pracy  ( załącznik) 

 

Pokoloruj rysunek trąbki, możesz ją wyciąć. 

 

Zadanie 4. 

Słuchanie wiersza T. Kubiaka „Osiem nut” 

Do, re, mi, fa,                                                                 podskakują, 

sol, la, si, do,                                                                  łąką idą. 

podśpiewują,                                                                  Ośmiu braci, 

polem idą.                                                                       osiem tonów, 

Osiem nut,                                                                       idzie łąką 

osiem sióstr,                                                                    w dal zieloną. 

rozśpiewanych                                                                Osiem tonów, 

w cieniu brzóz.                                                                osiem dźwięków – 

Do, re, mi, fa,                                                                  wszystkie razem 

sol, la, si, do,                                                                    są piosenką. 

 

Do, re, mi, fa,  sol, la, si, do, to nuty gamy, które  zapisujemy na pięciolinii. Każda kolejna 

nuta gamy znajduje się na pięciolinii coraz wyżej i śpiewa się je również wyżej. Policzcie na 

obrazku dźwięki gamy i  spróbujcie zaśpiewać gamę razem z dziećmi na filmiku. 

 

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

 

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


 
 

 

Zadanie 5. 

 

5 – latki karta pracy, cz. 4, s. 27. 

 

Rysuj coraz mniejsze szlaczki. 

 

4 – latek karta pracy ( załącznik) 

 

Rysuj chmury, słońce i drzewa po śladach jeżeli masz ochotę pokoloruj rysunki. 

 

Zadanie 6. 

 

Zabawy i ćwiczenia ruchowe przy muzyce 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=Zg7pCZOtMXo 

 

Po całym tygodniu ciężkiej pracy zasłużyliście na nagrodę!!! 

https://www.youtube.com/watch?v=Zg7pCZOtMXo


Trzymajcie się zdrowo.                                         

 



Pokoloruj na żółto pola z serduszkami, a dowiesz się co przedstawia rysunek. Pola z kropkami pokoloruj na zielono. 
 

 






