
Muzyka wokół nas – materiały na 
11.05.2020r  

Kto tak 
pięknie gra? 



1. Gimnastyka poranna  

„Figury” – maszeruj lub biegaj w różnych kierunkach po pokoju. Na hasło Rodzica „figury” – 
zatrzymaj się przybierając dowolną figurę. 
 
„Pszczoły do ula” – Połóż na podłodze stronę z gazety lub kartkę papieru A4. Poruszaj się po 
pokoju naśladując lot pszczół. Na hasło Rodzica „do ula”- wejdź szybko do ula (na kartkę 
papieru) 
 
„Omijamy pokrzywy” – na podłodze rozłóż kilka kartek A4. Biegaj po pokoju w taki sposób, 
aby nie nastąpid na kartki. 



2. Posłuchaj opowiadania czytanego przez rodzica 

Odpowiedz na pytania dotyczące 
opowiadania: 

„Rysunek Franka” –D. Kossakowska 
 
Franek bardzo lubi rysowad. Często wolny czas spędza tworząc ciekawe prace plastyczne. Dzisiaj 
przyszedł do niego Felek. Franek i Felek chodzą razem do szkoły. Ostatnio na lekcji języka 
polskiego rozmawiano o Polsce. Chłopcy wiedzą jak wygląda mapa Polski. Znają też polską 
flagę. Felek i Franek przygotowują ilustracje do dekoracji, którą wykonają w klasie wspólnie z 
innymi dziedmi. Znajdzie się na niej to wszystko co dotyczy naszej ojczyzny – Polski. 

- co lubi robid Franek? 
- co Franek robi w wolnym czasie? 
- kto przyszedł do Franka? 
- o czym rozmawiano na lekcji języka polskiego? 
- jakie informacje o Polsce znają chłopcy? 
- co przygotowują chłopcy do szkoły? 
- jakie rzeczy znajdą się na dekoracji, którą dzieci wykonają wspólnie 
w klasie? 



3. Wyszukaj na ilustracji przedmioty, których nazwy zawierają głoskę „f”. 





Wykonaj zadania: 
 
1. Narysuj na kartce flagę i podpisz: FLAGA 
2. Podziel na sylaby wyraz: FLA - GA 
3. Podziel na głoski wyraz: F-L-A-G-A 
4. Pod obrazkiem flagi narysuj tyle kwadratów, 
ile słyszysz głosek 
5. Pokoloruj odpowiednio schemat wyrazu 
 (samogłoski czerwone/ 
spółgłoski niebieskie).  
6. Wylep plasteliną litery F, f 



4. Wykonaj karty pracy z załącznika 
(Przeczytaj tekst pod ilustracją. Zaznacz w wyrazach P, p. Powiedz czy p to samogłoska czy 
spółgłoska. Pokoloruj litery używając odpowiedniego koloru. Rozwiąż krzyżówkę i odczytaj 
hasło. – str. 18-19 Książka cz. 4 

5. „Instrumenty perkusyjne” – Przyjrzyj się ilustracjom, podziel nazwy instrumentów na 
sylaby, a następnie obejrzyj film edukacyjny. 
https://www.youtube.com/watch?v=TrZXmcy3Mt4 

https://www.youtube.com/watch?v=TrZXmcy3Mt4






Do jego wykonania potrzebujemy: 
tekturową tubę (np. po folii aluminiowej lub ręcznikach papierowych), folię aluminiową, 
farby plakatowe , ziarna lub kasze różnej wielkości (np. kasza jaglana i gryczana), taśmę 
klejącą, blok najlepiej techniczny. 
 

6. Kij deszczowy – propozycja pracy plastycznej 
Kij deszczowy czyli tak zwany „zaklinacz deszczu” , to instrument, który ma za zadanie 
naśladowad dźwięk kropli deszczu uderzających o ziemię.  

Krok 1 
Zaczynamy od mechanizmu, dzięki któremu 
ziarenka w środku tuby będą się wolniej 
przesypywały. Do tego potrzebna nam 
będzie jedynie folia aluminiowa. 
Wyrywamy dośd długi kawałek, tak żeby 
była dwa razy dłuższa od waszej 
tuby.  Dłuższy bok folii zwijamy w rulon tak, 
jak zostało to przedstawione na zdjęciu. 



Krok 2 
Ze zwiniętej folii tworzymy „sprężynę” i 
wsuwamy do środka tuby tak, aby jej oba 
kooce stykały się z krawędziami obu otworów 
tuby. Nie za krótkie, nie za długie? Kooce 
dobrze jest przykleid taśmą klejącą, aby zbytnio 
się nie przemieszczały. 

Krok 3 
Aby zabezpieczyd dno instrumentu wycinamy 
kwadrat z papieru a następnie nacinamy 
dookoła, tak jak to pokazano na zdjęciu. 

 Zaklejamy dno tuby. Najpierw przyklejamy co 
drugi pasek papieru, potem pozostałe paski. 



Krok 4 
Do drugiego otworu wsypujemy nasze 
wybrane ziarenka lub kaszę.  
 
Potem zaklejamy tubę z drugiej strony, 
powtarzając krok 3 i ozdabiamy naszą tubę 
farbami plakatowymi. 


