
Wtorek  6.04.2021r. 

Proszę, aby w tym dniu dziecko wykonało zadania w książce „Planeta dzieci” 4  KARTY : 

6 – latek :  karta pracy  str. 1, 2-3   

5 – latek :  karta pracy str. 1, 2-3 

 

 

 

Zaczynamy nowy tydzień! 

Mamy nadzieję, że jesteście wszyscy zdrowi i pełni dobrych humorów.  

 

 

 

 

 

 



1. Proszę przeczytać dzieciom opowiadanie M.Mazan pt. „ Kulturalny 

wieczór”. 

 

 

 

 



Po zakończeniu słuchania  Rodzice zadają dzieciom pytania:  

- W co Nikola chciała się bawić z Jackiem? 

- Jak w zabawie miały zachowywać się dzieci? 

- Czy Nikola zachowywała się w sposób kulturalny? 

- Co zrobił na koniec Jacek? 

 

 

 

 

Dobre i złe zachowanie – oceń zachowanie na obrazku kliknij w link: 

https://wordwall.net/pl/resource/4105953/dobre-i-z%C5%82e-zachowanie-ewa-kopia-plus-moje 

 

 

 

2. „Na koncercie” – zabawy muzyczne, doskonalenie umiejętności  

   gry na  instrumentach perkusyjnych. 

 

Rodzic  zaprasza dziecko do zabawy słuchowej:  

„Przygotuj, proszę, swoje uszy do słuchania. Za chwilę włączę nagranie 

dźwięków kilku instrumentów. Twoim zadaniem jest odgadnąć,  jaki 

instrument słyszysz”. 

Rodzic  odtwarza nagranie dźwięków instrumentów. Jeśli dziecko ma trudność 

ze znalezieniem odpowiedzi  Rodzic  może je naprowadzać poprzez opisywanie 

wyglądu instrumentów. 

https://youtu.be/MadTiSUv4Jo  

– Jakie instrumenty muzyczne znacie jeszcze? 

– Czy grałeś na jakimś instrumencie? Jakim? 

 

Może Państwo posiadacie w domu  instrumenty muzyczne?  

Jeśli tak,  nazwijcie je i spróbujcie na nich zagrać. Zaprezentujcie dzieciom jak 

zagrać na nich gamę. Powiedzcie, że gama powstaje, kiedy śpiewamy lub gramy 

dźwięki w określonej kolejności. Zaprezentujcie gamę  raz jeszcze, śpiewając 

„do re mi fa sol la si do”. Wytłumaczcie, że każdy dźwięk ma swoją nazwę, po 

to, by móc muzykę zapisać na kartce. Zapis dźwięku na kartce to nuta.  

Pokażcie proszę dziecku jak wyglądają nuty. 

 

https://wordwall.net/pl/resource/4105953/dobre-i-z%C5%82e-zachowanie-ewa-kopia-plus-moje


„Orkiestra kuchenna” – Rodzice przygotowują dostępne w domu drewniane  

      łyżki, pokrywki od garnków, garnki i metalowe kubki itp. Dziecko,  

      demonstruje, w jaki sposób można grać na tych improwizowanych  

      instrumentach. Następnie Rodzic wystukuje prosty rytm. Dziecko  

      powtarza go na swoich instrumentach . Rodzic może sterować zabawą jako  

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

      cicho, delikatnie. 

 

 

          

Źródło: pinterest.com 

 

 

 

 


