
Drodzy Rodzice, oto kilka propozycji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 
odległość. 
 
 
Dzień dobry Zajączki, Kaczuszki, Niedźwiadki, Tygryski 
 
Dziś nadal piękna pogoda, wybierzcie się więc z rodzicami na spacer do lasu lub parku. 
Znajdziecie tam mnóstwo skarbów, które posłużą do wykonania instrumentów muzycznych. 
Jak je wykonać? 
Prosimy dzieci o poszukanie różnych części drzewa, leżących na ziemi: patyki, liście, owoce, 
gałązki,kora  i tym podobne.. Zebrane elementy posłużą jako instrumenty np. patyki jako 
pałki perkusyjne, którymi będziemy uderzać o siebie wzajem lub o pnie drzew, kora i 
nasiona mogą posłużyć jako grzechotka, można też wykorzystać szelest  liści. Każde 
dziecko ma zatem określony „instrument” i jest “profesjonalnym” muzykiem, a rodzic lub 
opiekun zostaje dyrygentem. Następnie wszyscy razem próbują stworzyć własny utwór. 
Zabawę można zrealizować w dwóch zespołach,np.rodzeństwa lub kolegów czy koleżanek i 
dołączyć element rywalizacji - która orkiestra zagra głośniej. Pokazujemy dzieciom 
podstawowe gatunki drzew: korę, liście, kwiaty lub nasiona. Można zbierać elementy 
roślinne i tworzyć zielnik. Nazywamy elementy budowy drzew, zauważamy i opisujemy 
różnice w ich wyglądzie. 
 
 
Na stronie www.ninateka.pl znajdziecie wiele bajek, słuchowisk i przedstawień. Jedną z 
moich ulubionych są przygody kota Filemona. W bajce pt. “Poobiednia drzemka”” 
Bonifacemu śnią się bardzo przyjemne sny. Czy wam śnią się czasem jakieś historie? Jeśli 
tak, spróbujcie je opowiedzieć rodzicom, a później narysować. Obejrzyjcie koniecznie tę 
bajkę. 
Bonifacy i Filemon mówią trudne słowa: 
-zręczny 
-utrapienie 
-harcować 
-niezdara 
-trzeszczy  
-daje im bobu 
Zręczny oznacza, że ktoś jest bardzo wygimnastykowany, wysportowany, a niezdara to 
osoba, która nie lubi uprawiać sportu, jest niezgrabna.Utrapienie to kłopot, zmartwienie, a 
harcować to rozrabiać, psocić -oj.. zdarza się wam czasem:). Trzeszczeć to wydawać 
nieprzyjemne, dziwne dźwięki, podobne do chrobotania(spróbujcie chrobotać palcem po 
różnych przedmiotach - usłyszycie bardzo ciekawe odgłosy). Dać komuś bobu to dokuczyć, 
dać nauczkę. Zapamiętajcie te wyrazy,przydadzą się, kiedy będziecie duzi. 
 
 
 
 
By zapewnić wymianę bieżących informacji podaję Państwu adres email 
zuzanna.gryszka@p28.zabrze.pl 
 

http://www.ninateka.pl/


 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 


