
Drodzy Rodzice. Zdajemy sobie sprawę, że większość z Państwa pracuje, 

macie Państwo także swoje domowe obowiązki,  dlatego też poniżej 

znajdują się jedynie propozycje, które możecie realizować w całości bądź 

wybiórczo.  Życzymy cudownych chwil spędzonych na nauce i zabawie ze 

swoimi pociechami i z utęsknieniem czekamy na powrót do przedszkola!  

 

Witajcie Drogie Smerfy! Witamy Was i mamy nadzieję, że jesteście gotowi 

na nową porcję zadań. W tym tygodniu znajdziemy się 

 „W świecie muzyki”. Zaczynamy!!! 
 

 

1. Słynny Polak -  Fryderyk Chopin.  

 
 

Przygotowaliśmy Wam kilka ciekawostek ze świata muzyki. Poproście rodziców, aby 

przeczytali Wam poniższy tekst, dzięki którem poznacie słynnego polskiego 

kompozytora. 

 

Fryderyk Chopin to polski kompozytor i pianista. Urodził się w Żelazowej 

Woli. Dorastał w muzykalnym domu,w którym często było słychać śpiew i grę na 

różnych instrumentach: fortepianie, flecie czy skrzypcach. Nic dziwnego więc, że 

Chopin regularną naukę gry na fortepianie rozpoczął w wieku sześciu lat, czyli  

w Waszym wieku. Jego pierwszy nauczyciel szybko odkrył szczególny talent chłopca. 

Chopin pierwsze utwory skomponował jeszcze przed ósmym rokiem życia.  



Fryderyk był bardzo lubiany przez kolegów. Zjednywał ich pogodnym usposobieniem, 

dużym poczuciem humoru i zdolnościami aktorskimi: doskonale naśladował gestem  

i mimiką różne osoby. Jego muzyka znana jest i ceniona na całym świecie do dziś. 

 W Łazienkach Królewskich w Warszawie stoi pomnik Fryderyka Chopina.  

Odbywają się tam od ponad 60 lat,od maja do września, koncerty muzyczne.  

Może już uczestniczyliście w takim koncercie? Jeśli nie, to nic straconego. W tym  

roku koncert będzie odbywał sięonline. 

           Spróbuj opisać poniższy pomnik Fryderyka Chopina. 

 

Chopin komponował najbardziej znane w świecie polonezy. Czy wiesz, że polonez zachował 

się też w niektórych kolędach – W żłobie leży, Dzisiaj w Betlejem czy Bóg się rodzi ? 

Polonez to też najstarszy, polski taniec narodowy, kiedyś nazywany tańcem dworskim., 

chodzonym. 

Poniżej możesz posłuchać poloneza Chopina oraz zobaczyć jak wygląda ten taniec 

i przekonać się, dlaczego to dworski taniec chodzony (zwróć uwagę na stroje i kroki w tańcu): 

https://www.youtube.com/watch?v=uLFT7Qc-

kE8&list=PLjSuyMSxxASizEwc7Sg6BXhSgmXdZgYZv&index=1 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dVbtSCYQ-YM 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uLFT7Qc-kE8&list=PLjSuyMSxxASizEwc7Sg6BXhSgmXdZgYZv&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=uLFT7Qc-kE8&list=PLjSuyMSxxASizEwc7Sg6BXhSgmXdZgYZv&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=dVbtSCYQ-YM


2.  Filharmonia. 

Obejrzyj poniższy filmik i odpowiedź na pytania: 

 

https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=jMTrWCC24mg&fbclid=IwAR1B5Z7

9RilKduKv2cFwrxNjJhblNZQ7dUPYLq07GINq-Jrv_Cst_NPALmI&app=desktop 

 

- Co to jest filharmonia? 

- Jaką rolę pełni dyrygent? 

- Jakie instrumenty należą do perkusyjnych? 

- W jaki sposób można grać na instrumentach strunowych? 

- Jak wydobywa się dźwięki w instrumentach dętych? 

 

3. Zapraszamy do wspólnej zabawy z dźwiękami. Ćwiczenia możecie rozłożyć 

na poszczególne dni: 

 
 

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=4YFmTNqTfsU    - dźwięki wysokie i niskie 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZNYBvHTGP1U    - wartości rytmiczne 

 

4. Co to za instrument? - zagadki. Link poniżej: 

https://www.youtube.com/watch?v=MadTiSUv4Jo 

https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=jMTrWCC24mg&fbclid=IwAR1B5Z79RilKduKv2cFwrxNjJhblNZQ7dUPYLq07GINq-Jrv_Cst_NPALmI&app=desktop
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4. Piosenka – spróbuj nauczyć się tej krótkiej piosenki. 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Hhs1nJDeafU 

Możesz również podskakiwać w rytm muzyki, a na hasło: STOP - zatrzymujesz się  

w bezruchu. 

 

 

6. Zabawy twórcze – do wyboru 

 

A - Jak narysować instrument? Odpowiedź na to pytanie znajdziesz w poniższym linku. 

Następnie spróbuj narysować wg podanego wzoru. 

https://www.youtube.com/watch?v=Y5AsTcgJ7DQ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Hhs1nJDeafU
https://www.youtube.com/watch?v=Y5AsTcgJ7DQ


 

B - Mój instrument 

Obejrzyj, jakie pomysły na wykonanie ciekawych instrumentów muzycznych miał 

Pomysłowy Dobromir: 

 

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

Zadania: 

- poszukaj w domu przedmiotów wydających różne dźwięki i zagraj na nich, 

- wykonaj swój własny instrument i spróbuj na nim zagrać, a może stworzycie w domu całą 

orkiestrę. 

 

 

C – muzyka wokół mnie 

Zamknij oczy i wsłuchaj się w dźwięki, dochodzące z otoczenia. Jedne będą przyjemne dla 

ucha, drugie niestety nie – jakie to będą dźwięki? 

Narysuj, co wydaje te dźwięki (np. ptak, wiertarka, szum wiatru, deszcz, młotek, odkurzacz…) 

– obrazki możesz dokładać każdego dnia, gdy usłyszysz kolejny, ciekawy dźwięk. 

 

 

 

 

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


7.  - Pora na zabawy matematyczne: 

- Poproś rodzica lub starsze rodzeństwo, by wystukało drewnianą łyżką lub wyklaskało kilka 

dźwięków. Ty w tym czasie musisz mieć zamknięte oczy i za pomocą słuchu określić, ile 

słyszysz dźwięków. Możecie zamieniać się rolami. Wykorzystajcie do tego kartoniki  

z cyframi. Spróbujcie porównać, kto wystukał więcej dźwięków. Możecie również to zapisać 

za pomocą cyfr i znaków <, >, =. 

- Zaprowadź muzyka do skrzypiec. Znajdź najkrótszą drogę. Policz, ile kroków musi zrobić 

muzyk. Mamy przygotowane 2 wersje. Większa mata - trudniejsza oraz mniejsza mata - 

łatwiejsza. Wybór należy do Ciebie. 

 

 

 

 



 

 

 

- Wyszukaj w czasopismach lub narysuj instrumenty muzyczne tworząc trzy zbiory 

instrumenty strunowe, perkusyjne, dęte. 

Do oznaczenia zbiorów możesz wykorzystać obręcze, sznurek, miseczki itp. lub narysować je 

na kartce. 

 

 



 

8.  Czas na relaks - To niespodzianka od nas. 

- Odpocznij przy muzyce relaksacyjnej: 

https://www.youtube.com/watch?v=t58DChoRS78 

- Spróbuj namalować farbami wybrany fragment muzyki, to co nasuwa Ci wyobraźnia 

podczas słuchania danego utworu – to z pewnością będą piękne obrazy. 

- Muzyka ta może Ci to towarzyszyć również przy wykonywaniu innych czynności lub po 

prostu słuchaj ją przed snem – może będziesz miał cudowne sny. 

 

- A na koniec ciekawostka…a może też spróbujecie zagrać na szklankach ☺ 

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

 

 

Bardzo dziękujemy Wam za zdjęcia, które Państwo nam przysyłacie na grupowego 

emaila. Jest nam bardzo miło i czekamy na więcej . Na koniec tygodnia możecie nam 

napisać, czy zadania się dzieciom podobały i czy udało się dzieciom wykonać zadania 

zgodnie z planem. 

 Pamiętajcie Smerfiki że jesteśmy z Wami i  bardzo za Wami tęsknimy. 

Wasze Panie☺ 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=t58DChoRS78
https://www.youtube.com/watch?v=QlxSWeZiQls

