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Zadanie 1

Swobodna wypowiedź dziecka na temat: „Co to jest muzyka?”. Czy wiecie jak nazywają się
muzyczne znaki?

Rodzic wyjaśnia, że muzyk, patrząc na nuty , potrafi przypisać im odpowiednie dźwięki. Na
początku zapisu nutowego jest klucz wiolinowy (demonstrujemy zdjęcie przypisane do tematu
dnia- nuty).

Wyjaśniamy czym jest głos, jakie są rodzaje śpiewania? Posłuży Państwu do tego piosenka
edukacyjna

https://www.youtube.com/watch?v=lkm06LZ37cI

Zadanie 2

Rozmowa na temat wysłuchanej piosenki.

-Z ilu zwrotek składa się piosenka?

- Czy ma refren?

- O czym jest piosenka?

Zadanie 3

Ćwiczenia gimnastyczne z wykorzystaniem kubeczków po jogurtach.

- Ćwiczenia dużych grup mięśniowych

Dziecko przekłada kubeczek z ręki do ręki; z przodu, z tylu, pod kolanem, nad głową- w pozycji
stojącej i w ruchu

-Ćwiczenia tułowia- Rzuć i podnieś

Dziecko stoi w małym rozkroku, kubeczek kładzie na głowie; wykonuje skłon głową w celu
upuszczenia kubeczka na podłogę. Następnie wykonuje skłon tułowia z jednoczesnym
podniesieniem kubeczka i umieszczeniem go ponownie na głowie

- Ćwiczenia mięśni grzbietu- Turlamy kubeczek



Dziecko w siadzie prostym, trzyma kubeczek oburącz na wyprostowanych nogach. Turla
kubeczek po nogach jak najdalej w kierunku stóp i z powrotem, mając nogi proste w kolanach.

- Skrętoskłony- Kubeczkowe obuwie

Dziecko w siadzie rozkrocznym, trzyma kubek w prawej ręce. Wykonuje skrętoskłon do lewej
nogi, próbuje położyć kubeczek na palcach lewej stopy. Prostuje się, następnie wykonuje
skrętoskłon do prawej nogi i próbuje założyć kubeczek lewą ręką na prawą stopę. Podczas
wykonania ćwiczenia kolana ma proste

- Ćwiczenia mięśni brzucha- Zajrzyj do kubeczka

Dziecko w leżeniu przodem, trzyma kubeczek w wyciągniętych rękach przed sobą. Na hasło
„Zajrzyj do kubeczka” unosi ręce i głowę do góry, trzyma je chwilę w tej pozycji, a następnie
opuszcza

- Zabawa na czworakach- W prawo, w lewo

Kubeczek stoi na podłodze, dziecko maszeruje na czworakach dookoła niego w prawą, a
następnie w lewą stronę (po usłyszeniu komendy rodzica- zmiana)

- Ćwiczenia równowagi- Jesteśmy uważni

Dziecko w pozycji stojącej, kubeczek ma umieszczony na głowie (do góry dnem). Wykonuje
trzy kroki marszu, potem powolny przysiad i wraca do pozycji wyjściowej tak, aby kubeczek nie
spadł

- Ćwiczenia stóp- Sprawne stopy

Dziecko w pozycji stojącej, podnosi palcami stóp kubeczek i podaje sobie do rąk. Wykonuje
siad skulny podparty, kubeczek ma pomiędzy stopami. Podnosi stopy z kubeczkiem do góry i
powraca do pozycji wyjściowej.

Zadanie 4

Obejrzyj film edukacyjny, z którego dowiesz się jakie rozróżniamy instrumenty muzyczne oraz na
jakie grupy je dzielimy.  https://www.youtube.com/watch?v=jMTrWCC24mg

Zadanie 5

Wykonaj kartę pracy Czytam, piszę, liczę s. 82 - uzupełnij figury w pętlach do 10 i tabelę według
wzoru.

Zadanie 6

Układanie z liter nazw obrazków korzystając z wyprawki plastycznej. Rodzic daje dziecku po
2-3 obrazki i litery. Dziecko układa z liter wyrazy- nazwy obrazków np. buty, sałata, motyl, rower,



burak, pralka, owoce…

To już koniec na dziś. Do zobaczenia


