
Zadanie 1.  

Spróbuj odgadnąć poniższe zagadki, który 

 z instrumentów na obrazkach jest rozwiązaniem? 

 Opowiedziedz rodzicom o tych instrumentach, 

 jak wyglądają, z czego się składają? 

 

Okrągły, brzuchaty, wśród zabawek leży. 

Gramy na nim ręką albo pałeczkami,  

jeśli tylko chcesz zagraj razem z nami! 

 

 

Duża albo mała, jak nos słonia zwie się.  

Gdy tylko w nią zadąć melodia się niesie. 

 

  

Spod klawiszy nuty płyną, brzmi sonata albo marsz. 

Jego siostrą jest pianino, pewnie już odpowiedź znasz. 

 

 

Mają cztery struny, gdy użyjesz smyczka, 

rozlegnie się wokół wspaniała muzyka.  

 

 

 

 

Zadanie 2.  

 

Czy pamiętasz o aktywności fizycznej? Jest bardzo ważna! Przygotuj więc 

wygodny strój,  bezpieczne miejsce i wodę do picia, w razie gdyby 

ćwiczenia były dla Ciebie męczące Zapraszamy do zabawy, link do 

ćwiczeń poniżej  

https://www.youtube.com/watch?v=9iOLdoHhLpc   

https://www.youtube.com/watch?v=9iOLdoHhLpc


Zadanie 3  

Przypomnij sobie nazwy oraz jak brzmią poszczególne instrumenty 

Wysłuchaj uważnie, link znajduje się poniżej. 

https://www.youtube.com/watch?v=g6oQHc6zPcY  

Czy pamiętasz w jaki sposób gra się na poszczególnych instrumentach? 

Poproś rodziców o włączenie wesołej piosenki i spróbuj naśladować grę na 

różnych instrumentach, tak jak robiliśmy to w przedszkolu, może wesołe 

zwierzątka Ci pomogą? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=g6oQHc6zPcY


Zadanie 4 

Na pewno każdy chciał zostać kiedyś piosenkarzem lub piosenkarką, 

wykonaj swój własny mikrofon i zostań gwiazdą estrady! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wykonanie mikrofonu nie jest trudne, ale zanim przejdzie się do pracy, 

trzeba zebrać wszystkie niezbędne do tego rzeczy, czyli: 

- folię aluminiową, 

-klej 

-kolorowy papier 

-cekiny lub inne ozdoby, które posiadacie w domu 

-rolkę po papierze toaletowym. 

 

1. Na początku należy przygotować dół mikrofonu, który powstaje z rolki 

po papierze toaletowym. Należy posmarować rolkę klejem i przykleić 

papier w dowolnym kolorze, może to również być bibuła. Do ozdoby 

świetnie nada się również papier o błyszczących barwach. 

 

2. Następnie folię aluminiową zgnieść w dłoniach, formując z niej kulkę. 

Może być mała, może być większa, w zależności od tego, jaka bardziej 

się podoba. Po uformowaniu odpowiedniego kształtu przymierzyć  

(jeszcze bez kleju) jak będzie prezentowała się na rolce po papierze. 

 

3. Kiedy kula jest już gotowa, można rozpocząć łączenie jej z drugim 

elementem. W tym celu należy jedną z końcówek rolki posmarować 

klejem, przyłożyć kulkę z folii i docisnąć ją lekko. Pozostawić do 

całkowitego wyschnięcia, żeby przypadkiem nie upadła podczas zabawy. 

 

4. Na końcu można swój mikrofon ozdobić tak jak tylko chcecie!  

 

Może uda się nagrać wasz występ? Bardzo chętnie zobaczymy i posłuchamy 

jak śpiewacie  

 
 

 

Zadanie 5 

Wybierz swojego ulubionego małego misia i poproś mamę lub tatę żeby go 

schowali kiedy wyjdziesz z pokoju. Następnie postaraj się znaleźć misia 

według wskazówek rodziców: idź do przodu, do tyłu, daleko, blisko, dalej, 

bliżej, wysoko, nisko, wyżej, niżej. Może zamienicie się rolami i ty będziesz 

dawać wskazówki?  



Po odnalezieniu misia usiądź na dywanie i połóż go przed sobą, za sobą, 

obok siebie, z pomocą rodziców możesz również położyć go po swojej 

prawej i lewej stronie, będzie Ci łatwiej kiedy mama lub tata namalują na 

prawej ręce kropkę 

  

 

Zadanie 6  

Pokoloruj gąsienicę według wzoru, stopniowo stają się trudniejsze, 

pokoloruj te, które potrafisz. Ostatnia jest bez kolorów, może wymyślisz 

dla niej swoją sekwencję?:) 

 

 

 

 



 

 

  

  Zadanie 7  

W tym trudnym czasie bardziej niż zawsze potrzebujemy witamin, 

spróbuj dostarczyć ich wykonując szaszłyki owocowe 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



Do wykonania szaszłyków potrzebujesz: 

-Ulubione owoce 

-Deska do krojenia  

-Nożyk (dla dzieci) 

- Wykałaczki długie 

  

Przed rozpoczęciem pracy pamiętaj o umyciu rąk. Aby wykonać szaszłyki 

potrzebujesz pomocy osoby dorosłej, poproś by obrała owoce. Obrane 

owoce spróbuj pokroić samodzielnie tak jak chcesz, uważaj jednak kiedy 

posługujesz się nożem, rób to ostrożnie! Po pokrojeniu  owoce nadziej na 

wykałaczkę, według dowolnej kolejności, może uda Ci się stworzyć 

sekwencję jak w poprzednim zadaniu? Pamiętaj, że wykałaczka ma ostry 

czubek, nie zrób nim krzywdy sobie lub komuś obok. Smacznego! :)   

 

 

Zadanie 8 

W tym czasie nie tylko Tobie bywa smutno, rodzicom też nie jest łatwo, 

może zrobicie wspólnie coś miłego? Możecie zagrać w ulubioną grę, 

wspólnie posprzątać lub przygotować obiad, pomysł należy do was 

 

 

     Życzymy wam wesołej zabawy podczas zadań, 

chętnie oglądamy wasze relacje, które nam przysyłacie, 

radzicie sobie świetnie! Jeśli jednak potrzebujecie 

pomocy, piszcie śmiało! Bardzo za wami tęsknimy, mamy 

nadzieję, że zobaczymy się wkrótce, powodzenia! 

Nauczycielki grupy „Misiaki” 

 

 



 


