
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. „Z pałeczkami idę sobie” – zabawa rytmiczna. Do zabawy będą nam potrzebne 2 łyżki drewniane lub dwa 

klocki drewniane (mogą być pałeczki do sushi lub cokolwiek, co po uderzeniu o siebie wyda dźwięk). Rodzic 

odtwarza piosenkę, a dziecko wykonuje polecenia śpiewane w piosence (dla ułatwienia można najpierw 

odtworzyć dziecku piosenkę, żeby mogło zapamiętać co kiedy robić). Link: 

https://www.youtube.com/watch?v=PIysTfzn3nk 

 

2. Najlepszy instrument – R. zaprasza dziecko do wsłuchania wiersza. Przed przeczytaniem utworu prosi, aby 

dziecko zwróciło szczególną uwagę na to, w jakich sytuacjach może grać instrument, o którym pisze autor. 

 Najlepszy instrument Wojciech Próchniewicz 

Jest taki instrument na świecie, 

Dostępny nawet dla dzieci. 

Wygrywa wszystkie melodie 

Najładniej, najłagodniej. 

Gdy nutki wpadną do ucha, On ucha bardzo się słucha. 

Bo najgrzeczniejszy jest przecież, Słucha się w zimie i w lecie, 

W upał i gdy deszcz leje, 

On wtedy nawet się śmieje! 

Chodzi wraz z tobą wszędzie  

już tak zawsze będzie. 

Nawet za złota trzos 

Nie zniknie — bo to TWÓJ GŁOS.  

Więc gdy jest ci nudno, nie ziewaj. 

 Pamiętaj o nim — zaśpiewaj! 

 On się natychmiast odezwie 

I zagra czysto i pewnie. 

Opowie ci zaraz radośnie 

Na przykład o słonku lub wiośnie. 

Bo lubi i dobrze zna cię, 

Twój wierny, dźwięczny przyjaciel. 

 

3. Rodzic prowadzi rozmowę z dzieckiem: Co autor wiersza nazywa najlepszym instrumentem? Czy każdy z nas 

ma taki instrument? W jakich sytuacjach, według autora, możemy go używać? Czym się różni od 

tradycyjnych instrumentów? W czym jest podobny? 

Jeśli dziecko ma trudność z odpowiedzią na któreś pytania, R. może przeczytać odpowiedni fragment wiersza 

4. Co to za instrument? – rodzic odtwarza zagadkę dla dz. https://www.youtube.com/watch?v=yVF5TYfUeVs 

Zadaniem dziecka jest odgadnięcie nazwy instrumentu.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=PIysTfzn3nk
https://www.youtube.com/watch?v=yVF5TYfUeVs


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Brawo udało Ci się odgadnąć 😊 zobaczymy jak sobie poradzisz z innymi instrumentami. Zagraj w grę –

https://learningapps.org/view9941430, należy w niej odtworzyć dźwięk i dopasować do odpowiedniej  

ilustracji. Jeśli jest to prawidłowa odpowiedź to para zaświeci na zielono i zniknie. Jeśli błędnie połączysz 

zaświeci na czerwono i skleją się plastrem – należy na niego najechać i kliknąć żeby rozdzielić błędną parę. 

Powodzenia 😉 

6. Sylabowa orkiestra – popatrz na obrazek i podziel nazwy instrumentów najpierw na sylaby, a następnie na 

głoski. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://learningapps.org/view9941430


7. „H jak harfa” – prezentacja litery w wyrazie. R.  pokazuje dz. plansze z prezentacja litery h, H. wskazuje 

ilustrację, następnie model wyrazu z podziałem na sylaby. Prosi dziecko o wyklaskanie słowa zgodnie z 

modelem sylabowym: har-fa, jednocześnie wskazuje kolejne pola na planszy. Dziecko wraz z R. liczy sylaby w 

wyrazie. 

Następnie R. wskazuje na planszy model głoskowy wyrazu z pól niebieskich (spółgłoski) i czerwonych 

(samogłoski). Dziecko przelicza głoski, wspomagając się polami widocznymi na planszy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R. prezentuje na planszy z liniaturą sposób pisania liter H, h. Prosi dziecko, by napisało litery palcem na 

dywanie i w powietrzu. Zwraca uwagę na kierunek pisania litery oraz na jej miejsce w liniaturze. W tym celu 

może narysować na kartce trzy linie zwieńczone dachem. Środkową linię powinien pogrubić – to jest parter. 

Linia pod nią – to piwnica, a nad nią – strych. R. pisząc wielką i małą literę, może posługiwać się określeniami 

„strych”, „piwnica”, „parter”, aby obrazowo utrwalić miejsce litery H, h w liniaturze.  

 

 



 

8. R. prosi, aby dziecko wymieniło jak najwięcej słów z poznaną literą (litera H może występować na początku 

środku, na końcu).  

9. Dzieci piszą literę w powietrzu, na dywanie, na plecach, na tacy wysypanej kaszą. Teraz możesz przejść do 

pisania na kartce. 

10. Spróbujcie przeczytać wyrazy z literą h 

 

 

11. Praca z Książką karty pracy 4 

• Str .16a – identyfikowanie i zakreślanie liter H, h, rysowanie pętli wokół obrazków.  

• Str .16b – pisanie liter H, h po śladzie, czytanie zdań metodą sylabową.  

• Str .20a – kącik grafomotoryczny, samodzielne pisanie liter h, H, pisanie zdania po śladzie. 

 

12. „Grająca woda” - eksperyment  muzyczny 

Instrukcja: Przygotujcie różne naczynia, szklanki ,kieliszki ,butelkę z wodą, ołówek. Ustawcie w rzędzie 

szklanki, kieliszki i  wlejcie wodę o różnej pojemności. 

A teraz delikatnie uderzamy ołówkiem o brzeg naczynia. Czy szklanki ,kieliszki ,wypełnione różną ilością wody 

wydają taki sam dźwięk? Jeśli nie, to dlaczego tak się dzieje. Spróbujcie znaleźć odpowiedź na to pytanie. 

Ja zagrałam koncert na swoich naczyniach , a może Wy tez spróbujecie? 😊 

A tu dokładna instrukcja jak grać na szklankach 

 https://www.youtube.com/watch?v=iqwPr-m3nZE 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iqwPr-m3nZE

