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Poniedziałek 30.03.20    Temat: Słyszę dźwięki- miłe i szkodliwe    Grupa VIII Biedronki 

Potrzebujesz: ilustracje do opowiadania (są poniżej jego treści), dostęp do internetu 

1. Masażyk relaksacyjny- dziecko siedzi przed rodzicem, odwrócone do niego plecami, 

mówimy słowa rymowanki wykonując na plecach dziecka „masaż”. 

 

Słońce świeci- masujemy otwartymi dłońmi plecy                                    

Pędzą konie- oklepujemy plecki otwartymi dłońmi 

Idą słonie po betonie- stukamy delikatnie piąstkami 

Idzie pani na szpileczkach- stukamy w plecki palcami wskazującymi 

Płynie wąska rzeczka- głaszczemy plecy jedną ręką i robimy „slalom”- falisty ruch 

biegu rzeki 

Pada deszczyk- delikatnie stukamy wszystkimi palcami o plecy z góry na dół 

Czujesz dreszczyk? 

 

2. Słuchanie opowiadania B. Gorajskiej „Wiosenna wyprawa”- zachęcamy dzieci do 

naśladowania dźwięków wydawanych przez pojazdy i zwierzęta. 

 

W ciepły wiosenny dzień, razem z rodzicami i bratem, wybrała się Hania na 

wycieczkę do pobliskiego lasu. Rodzice często tam jeździli, aby odpocząć po ciężkiej 

pracy i hałasie, jaki jest w mieście. Przejeżdżali przez zatłoczone ulice miasta. Tak 

dużo samochodów wokół, przez otwarte okna auta było słychać warkot ciężarówek 

(wrr, wrrr), pisk opon (piis, piis) i głośny dźwięk klaksonów (tit, tit). Czasami było 

tak głośno, że Hania musiała z bratem przysłonić uszy. Tata zasunął szyby, bo 

powiedział, że od tego hałasu rozbolała go głowa. Po długiej podróży znaleźli się 

wreszcie w ich ulubionym miejscu – na leśnej polanie, którą nazwali czarodziejską. 

Dlaczego? Bo można tam było usłyszeć stukanie dzięcioła ( lekkie uderzenia całymi 

dłońmi w podłogę), kukanie kukułki (kuku), śpiew kosa (tra-la-la). A jeśli przez 

chwilę nic się nie mówiło, w uszach szumiał wiatr i słychać było cichy szmer 

strumyka (szuuuu-szuuuu). Tatuś z bratem poszli sprawdzić, czy mrówki już się 

obudziły. Mieli nadzieję, że może uda im się także spotkać znajomą wiewiórkę. Hania 

z mamą tymczasem przysiadły nad strumieniem, na pniu po ściętym drzewie, i 

wsłuchiwały się w ciszę, jaka tam panowała. Rozmawiały szeptem, aby nie spłoszyć 

mieszkańców lasu. Mama przytuliła córeczkę do siebie i powiedziała: – Tutaj 

odpoczywam. Śpiew ptaków, szum drzew, odgłosy płynącej wody leczą moje uszy. 

Aż szkoda, że musimy niedługo wracać.  – Szkoda – odpowiedziała Hania i mocno 

chwyciła mamę za rękę. Poszły pospacerować i sprawdzić, co się zmieniło na polanie 

od czasu, kiedy były tu zimą z panem gajowym.  

 

 Rozmowa na temat opowiadania:  

− Gdzie pojechała Hania ze swoją rodziną? (do lasu) 

 − Dlaczego dzieci zasłaniały uszy?(bo na ulicy był hałas)  

− Co może się stać, jeśli długo przebywamy w hałasie? (może rozboleć nas głowa)  
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− Dlaczego mama Hani tak dobrze czuła się w lesie? (bo w nim odpoczywała i 

słyszała miłe dźwięki- śpiew ptaków, szum drzew) 

− Jakie ptaki usłyszała w lesie Hania? (dzięcioła, kukułkę, kosa) 

 

               dzięcioł 

 



3 

 

 

                                     kukułka 

     

                                     kos 
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                              mrówka 

 

                                        wiewiórka 
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3. Słuchanie dźwięków – szkodliwych i miłych dla ucha, rozpoznawanie ich źródeł. 

Dziecko słucha nagrania odgłosów miasta. Odgaduje ich źródła i określa swoje 

samopoczucie. Następnie słucha odgłosów lasu. Warto zaproponować wysłuchanie ich 

na leżąco, z zamkniętymi oczami. Mogą Państwo skorzystać z poniższych adresów 

internetowych: 

Odgłosy lasu: https://www.youtube.com/watch?v=BzpheDcdgzg 

Odgłosy ulicy: https://www.youtube.com/watch?v=VlZsR1ORyWw 

 

4. Śpiew ptaków- wysłuchanie dźwięków wydawanych przez kosa, kukułkę i dzięcioła 

wskazywanie ich przez dziecko, opisywanie wyglądu. Wyklaskiwanie nazw ptaków 

głośno (poniżej są obrazki głośno-cicho) i cicho.  Wyjaśnienie że w lesie należy być 

cicho aby nie zakłócać spokoju zwierzętom dla których las jest domem. 

Śpiew kosa: https://www.youtube.com/watch?v=XdQS0OwFNYo 

Dzięcioł: https://www.youtube.com/watch?v=NW18vvY2b7k 

Kukułka: https://www.youtube.com/watch?v=qG9W69vlmSA 

 

 

 

 

                 cicho 

 

                          

https://www.youtube.com/watch?v=BzpheDcdgzg
https://www.youtube.com/watch?v=VlZsR1ORyWw
https://www.youtube.com/watch?v=XdQS0OwFNYo
https://www.youtube.com/watch?v=NW18vvY2b7k
https://www.youtube.com/watch?v=qG9W69vlmSA
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                   głośno 
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Karta pracy - pokoloruj kredką korę drzewa na brązowo. Palcem zamoczonym w zielonej 

farbie stempluj listki, z kolorowej bibuły ugnieć kulki i przyklej jako kwiaty. Wytnij ptaki, 

kukułkę naklej wysoko na drzewie, dzięcioła na jego pniu, a kosa pod drzewem.   
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31.03.2020 – Wtorek          Temat: Pianino gra tra la la.             Biedronki  
 
 

1. Zabawa słuchowa „Co słyszałam/-em?” 
Dziecko kładzie się wygodnie na dywanie lub siada na łóżku. Rodzic zwraca 
uwagę na panującą w pokoju ciszę. Dziecko zamykają oczy, słuchając 
dźwięków, które docierają z otoczenia. Mogą Państwo celowo wykonać ruch, 
który wyda określony dźwięk, np. zaklaskać w dłonie, zamknąć drzwi lub 
otworzyć okno (dźwięki zza okna) itp. Po chwili dziecko siada i mówi, co 
usłyszało, starając się określić źródło danego dźwięku. 
 
2. „Piosenka o instrumentach” – wysłuchanie piosenki i nauka refrenu. 
https://www.youtube.com/watch?v=2mODTjHMM1s link do piosenki 
(+piosenka w załączniku) 
 

1. To jest taki dom zaklęty. 
W domu grają instrumenty. 
Grają, grają wciąż od nowa, 

jakby ktoś je zaczarował! 
 

Ref. Chodźmy prędko, chodźmy tam, 
puzon drzwi otworzy nam! 

Chodźmy prędko raz i dwa, 
tam gdzie koncert ciągle trwa! 

 
2. Czary-mary, czary-mary, 

grają skrzypce i gitary, 
kran w łazience jest popsuty, 

kapią z niego złote nuty. 
 

Ref. Chodźmy prędko, chodźmy tam, 
puzon drzwi otworzy nam! 

Chodźmy prędko raz i dwa, 
tam gdzie koncert ciągle trwa! 

 
3. Grają w domu fortepiany, 

okna, ściany i dywany, 
grają flety i bębenki, 

wszędzie kręcą się piosenki. 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=2mODTjHMM1s
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Instrumenty występujące w piosence: 
 

 

               PUZON – tru tu tu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                SKRZYPCE 
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GITARA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     FLET – fiu fiu                                     BĘBENEK – bam bam 
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3. SZYBKO – WOLNO – zabawa ruchowa, reagowanie na zmianę tempa 
utworu. (melodia w załączniku) 
Drodzy rodzice możecie ta zabawę wykorzystać aby zachęcić dziecko do 
sprzątnięcia swojego pokoju po zabawie. Wyjaśnijcie dziecku że gdy 
melodia gra szybko dziecko musi szybko jak błyskawica zbierać zabawki, 
zaś  muzyka zwalnia dziecko wolno jak żółw tez musi zwolnic.  

 
 
 
 
Informacje: 
 
Drodzy rodzice wszystkie załączniki do zajęć znajdują się w wiadomości, tak żeby 
maksymalnie ułatwić państwu pracę. 
Poniżej wklejamy różnie link do dużej liczby audiobooków z darmowymi bajkami do 

słuchania. Zachęcamy do korzystania z nich.  

https://kubus.pl/audiobooki/?fbclid=IwAR3xNGOsC0kLVeLBOS3VdnTXRNjpUoKOG

ZlSGnPy_TNOGrJzJG4w2uL9zXQ#wybierz-audiobook 

A także link do krótkiego filmiku z ćwiczeniami aparatu mowy, nagrany przez aktorów 

Teatru Groteska w Krakowie 

https://www.youtube.com/watch?v=0NtgxJBLjgw  

https://kubus.pl/audiobooki/?fbclid=IwAR3xNGOsC0kLVeLBOS3VdnTXRNjpUoKOGZlSGnPy_TNOGrJzJG4w2uL9zXQ#wybierz-audiobook
https://kubus.pl/audiobooki/?fbclid=IwAR3xNGOsC0kLVeLBOS3VdnTXRNjpUoKOGZlSGnPy_TNOGrJzJG4w2uL9zXQ#wybierz-audiobook
https://www.youtube.com/watch?v=0NtgxJBLjgw


12 

 

Dla chętnych karta pracy - ćwiczenie motoryki małej. 
  



13 

 

Środa 01.04.2020                Temat: Wiosenne drzewko          Grupa VIII Biedronki 

 

1. „Wiosenny deszczyk, wiatr i słońce” odtwarzamy piosenkę „Zabawne rytmy”- 

dziecko w trakcie muzyki swobodnie tańczy np. klaszcze, podskakuje, naśladuje 

zwierzątka. Na pauzę w muzyce podajemy jedno z haseł: 

- Deszczyk!- kucamy i stukamy paluszkami o podłogę, 

-Wiatr!- stajemy w rozkroku, poruszamy uniesionymi rękami i naśladujemy szum 

wiatru w gałęziach drzew, 

-Słońce!- stajemy w miejscu i podnosimy do góry ręce ugięte w łokciach, zaciskamy i 

otwieramy dłonie (naśladowanie promyków słonecznych) 

 

2. „Sadzenie drzewka”- oglądanie historyjki obrazkowej, poznanie procesu sadzenia 

drzewa.  

 

Wyjaśnienie że drzewa rosną długo, produkują tlen dzięki któremu możemy oddychać 

i należy je szanować. Ponadto na drzewach owocowych rosną np. jabłka, gruszki które 

są zdrowe i smaczne. Po wyjaśnieniu i ułożeniu historyjki obrazkowej w odpowiedniej 

kolejności, mieszamy obrazki a dziecko ma za zadanie ułożyć historyjkę samodzielnie 

i zastanowić się jaka była kolejność obrazków (ćwiczymy pamięć). 

 

 

 

                               1                                                                          2 
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                             3                                                                            4 

 

 

                             5                                                                        6 

3. „Budowa drzewa”- poznanie jak nazywają się poszczególne „części” drzewa” 
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4. „Wiosenne drzewko”- wykonanie pracy plastycznej, ilustracje drzewka są poniżej 

opisanej instrukcji jego wykonania. 

 

Potrzebujesz: 2 rolek po papierze toaletowym, 1 bibuła (różowa, niebieska lub 

czerwona), brązowa farba, pędzelek, taśma, zielona plastelina, klej, nożyczki. 

 

gałęzie 

pień 

korzenie 

k
o

ro
n

a 
d

rz
ew

a 

liście 
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-pierwszą rolkę najpierw dziecko maluje wewnątrz a później zewnątrz 

-drugą rolkę malujemy tylko zewnętrznie i czekamy aż rolki wyschną 

Kiedy już rolki po papierze toaletowym wyschną, to rolkę która jest pomalowana wewnątrz i 

na zewnątrz dziecko z pomocą rodzica przycina nożyczkami wzdłuż trochę ponad połowę 

rolki. Rozkładamy pocięte wzdłuż paseczki (gałęzie drzewa) i ugniatamy z zielonej plasteliny 

listki po czym przyklejamy je na paseczki. Jak już dziecko poprzykleja wszystkie 

plastelinowe listki, ugniatamy z bibuły kuleczki (kwiatki) i przyklejamy za pomocą kleju do 

„gałęzi”. Rodzic z pomocą dziecka nakłada koronę drzewa z listkami i kwiatkami na drugą 

rolkę i skleja je za pomocą taśmy. Wiosenne drzewko gotowe! 
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01.04.2020 – Środa                  Temat: Moje oczy widzą, o uszy słyszą.               Biedronki 

 

 

1. Zatańczmy razem, najpierw wolno, później szybciej. 

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

 

2. „Moje oczy” B. Gorajskiej, dziecko słucha wiersza i stara się odpowiedzieć na 

pytania. 

 

Oczy służą do patrzenia, 

o tym chyba każdy wie. 

Widzą mamę, widzą tatę 

i w lusterku widzą mnie. 

Hen wysoko widzą boćka, 

w trawie małe żabki dwie 

W książce ładne ilustracje, 

w komputerze – fajną grę. 

Widzą wzory i kolory, 

nawet kształty odróżniają. 

Rozpoznają pojemniki, 

w które klocki odkładają 

 

- Do czego służą oczy? 

- Kogo widzę wysoko? 

- Kto siedział w trawie? 

Drogi rodzicu odwołując się do wysłuchanego wiersza, wskazując określone miejsca 

w domu i zapytaj dziecko: 

− Co widzisz tam wysoko? (Tam wysoko widzę…)  

− Co widzisz tam nisko? (Tam nisko widzę…)  

− Co widzisz na stole? (Na stole widzę…)  

− Co widzisz w kuchni? (W kuchni widzę…)itp. 

 

3. Rysujemy szybka i wolna muzykę. 

Do wykonania tego zadania potrzebne będą dwie kartki kredki lub farby.  

Prosimy dzieci aby wysłuchały melodii szybko-wolno. Następnie prosimy aby na 

jednej kartce gdy muzyka gra szybko rysowały różne linie, kreski ruchem szybkim, 

zamaszystym, zaś gdy muzyka zaczyna grać wolno na drugiej kartce linie i kreski 

ruchem delikatnym, powolnym. 

Link do melodii https://www.youtube.com/watch?v=afceLnZTLP4 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=HwoXD_RVETg
https://www.youtube.com/watch?v=afceLnZTLP4


18 

 

Karta pracy dla chętnych. 

 

Znajdź i pokojoruj żółte elementy. 
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Piątek 03.04.2020                   Temat: Trzy zające               Grupa VIII „Biedronki 

 

1. Wysłuchanie wiersza „Trzy zające” autorstwa B. Gorajskiej w oparciu o ilustracje. 

 

Spotkałam raz na łące 

 trzy wesołe zające.  

Ten pierwszy był brązowy,  

jak baton czekoladowy.  

A drugi, ten z białą łatką,  

wesoło skakał za matką.  

Trzeci, z uchem opuszczonym,  

ciągle był zadowolony. 

Skakały zające, skakały  

po tej łące przez dzień cały.  

I ten pierwszy, brązowy  

jak baton czekoladowy,  

i drugi, z białą łatką,  

co skakał za swą matką,  

trzeci, zadowolony,  

ten z uchem opuszczonym 

 

Rozmowa na temat wiersza: 

− Ile zajączków skakało po łące?  

− Jak wyglądał pierwszy zajączek?  

− Jak wyglądał drugi?  

− Jaki był trzeci zajączek? 
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2. „Na zielonej łące”- zabawa rytmiczno- muzyczna wg M. Bogdanowicz, ilustrowana 

ruchem. Piosenkę można wysłuchać pod adresem: 

http://chomikuj.pl/genowefa73/bogdanowicz/41)+marta_bogdanowicz+-

+41+na+zielonej+lace+1,3066848709.mp3 (audio) 

 

I. Na zielonej łące: raz, dwa, trzy –klaszczemy trzy razy w ręce 

Pasły się zające: raz, dwa, trzy- podskakujemy trzy razy 

A to była pierwsza zwrotka,- pokazujemy jeden palec 

Teraz będzie druga zwrotka.- pokazujemy dwa palce 

II. Na zielonej łące: raz, dwa, trzy- klaszczemy trzy razy w ręce 

Pasły się zające: raz, dwa, trzy- podskakujemy trzy razy 

A to była druga zwrotka,- pokazujemy dwa palce 

Teraz będzie trzecia zwrotka.- pokazujemy trzy palce 

III. Na zielonej łące: raz, dwa, trzy- klaszczemy trzy razy 

Pasły się zające: raz, dwa, trzy- podskakujemy trzy razy 

A to była trzecia zwrotka- pokazujemy trzy palce 

Teraz będzie czwarta zwrotka- pokazujemy cztery palce 

 

 Wyjaśnienie pojęcia „paść”- jest to spożywanie przez zające roślin, trawy na łące. 

Zające są roślinożerne. Jedzą także niektóre owoce, nasiona i grzyby. Piją wodę ze 

http://chomikuj.pl/genowefa73/bogdanowicz/41)+marta_bogdanowicz+-+41+na+zielonej+lace+1,3066848709.mp3
http://chomikuj.pl/genowefa73/bogdanowicz/41)+marta_bogdanowicz+-+41+na+zielonej+lace+1,3066848709.mp3
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zbiorników sporadycznie (rzadko), najczęściej wystarcza im rosa z roślin, którymi się 

żywią. W zimie obgryzają gałązki drzew i krzewów 

 

 Filmik pokazujący pasące się na łące zające: 

https://www.youtube.com/watch?v=QDWld9NjVrc 

 

3. „Ile zajączków było na łące?”- mogą też Państwo wraz z dzieckiem wymyślać 

zadania tekstowe o zającach (potrzebne będzie 5 sylwet zajęcy lub więcej jeśli dziecko 

liczy w większym zakresie) np.: 

-Na łące skakało 5 zajęcy, ale 1 z nich się zgubił ile zajęcy skacze teraz po łące? 

-Na łące skakały 3 zające, ale przyszły do nich jeszcze 2 zajączki, ile teraz jest 

zajączków na łące? 

-Cztery zajączki skakały po łące, ale jeden z nich się zmęczył skakaniem i wrócił do 

domu, ile zajączków zostało na łące? Itd. 

 

Informacja dla chętnych: 

Zachęcamy Państwa do udziału w konkursie na pocztówkę z domu. Do 9 kwietnia należy 

wysłać zdjęcie wykonanej w formacie A6 metodą kolażu pocztówki, której zdjęcie wysyłamy 

na adres e-mail: konkursy3@czasdzieci.pl. Szczegóły na temat konkursu, są zawarte na 

stronie internetowej: https://czasdzieci.pl/konkursy/kon_id,1649,co,opis.html 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=QDWld9NjVrc
mailto:konkursy3@czasdzieci.pl
https://czasdzieci.pl/konkursy/kon_id,1649,co,opis.html
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