
TYDZIEŃ IX.  11 maj 2020 r. (poniedziałek) 

Szczęść Boże! 

Witam Was Wszystkich bardzo serdecznie w nowym tygodniu maja 

i zapraszam do wspólnej pracy. 

Modlimy sią cały czas za naszą Ojczyznę, za Wasze rodziny 

 oraz ustanie pandemii.  

 

 

„Zdrowaś Maryjo łaski pełna,  

Pan z Tobą.  

Błogosławionaś Ty między niewiastami  

i błogosławiony owoc żywota Twojego, 

Jezus. 

Święta Maryjo, Matko Boża,  

módl się za nami grzesznymi,  

teraz i w godzinę śmierci naszej.  

Amen.” 

O Maryjo bez grzechu poczęta,  

módl się za nami,  

którzy się do Ciebie uciekamy. 

 

 

Pamiętamy też o nabożeństwie Majowym i śpiewamy  

Litanię Loretańską do Najświętszej Maryi Panny. 

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

W sobotę, 09 maja siostry z naszego przedszkola obchodziły uroczystość  

swojej współzałożycielki Zgromadzenia - Św. Ludwiki de Marillac. 

Ludwika de Marillac urodziła się 12 sierpnia 1591 r. w rodzinie arystokratycznej, 

której wielu członków zajmowało ważne stanowiska u boku króla Ludwika XIII. 

Urodziła się z nieznanej matki, w czasie wdowieństwa ojca, który ożenił się  

powtórnie, gdy Ludwika miała 3 lata. Została bardzo wcześnie oddana na 

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


wychowanie do królewskiego klasztoru 

Dominikanek w Poissy. Gdy ojciec 13-letniej 

Ludwiki zmarł, opiekę nad nią przejął wuj 

Michał. W rezultacie opuściła Poissy  

i zamieszkała na pensji dla młodych 

dziewcząt. W wieku 15 lat marzyła o 

wstąpieniu do Kapucynek, klasztoru o bardzo 

surowej regule. Nie została przyjęta ze 

względu na wątłe zdrowie. Była  posłuszna 

rodzinie, gdy ta przedstawiła jej jako 

przyszłego męża Antoniego Legras, prostego 

urzędnika,  jednego z sekretarzy dekretów 

królowej. Młodzi pobrali się w 1613 r. 

Ludwika miała wówczas 22 lata. Po roku 

urodził się im syn Michał. Ludwika była 

szczęśliwą żoną i matką. Przyszedł jednak   

czas próby i hartowania charakteru - choroba 

męża i jego śmierć. W tym czasie  

ks. Wincenty a Paulo został jej kierownikiem duchowym. Ks. Wincenty pomógł 

Ludwice odkryć swoje powołanie. Zaproponował jej wizytowanie Bractw 

Miłosierdzia, dla dodawania odwagi Paniom w ich służbie Ubogim. Ludwika 

zapomniała o sobie i zaczęła uświadamiać sobie realia życia ludzi ubogich. 

Odkryła trudność w służbie pełnionej przez członkinie Bractw, niezdolne do 

oddawania wszystkich najniższych posług. Dnia 29 listopada 1633 r. narodziło 

się Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia. Z biegiem czasu powstawały kolejne 

wspólnoty Sióstr zakładane wokół Paryża i stopniowo w coraz większej 

odległości od stolicy. Ludwika i Wincenty, dla miłości Jezusa Chrystusa nie 

ustawali w pragnieniu ulżenia nędzy najuboższych. Byli bardzo konsekwentni  

w dążeniu do tego, aby Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia pozostało wspólnotą, 

która „wychodzi i powraca”, pozwalając Siostrom być blisko Ubogich tam, gdzie 

żyli. Św. Ludwika została ogłoszona patronką dzieł miłosierdzia w 1960 roku 

przez św. Jana XXIII. 

Temat tygodnia: „W KRAINIE MUZYKI” 

W  tym tygodniu będziecie uczyć się o muzyce. Spróbujecie nazywać uczucia, 

które będą wam towarzyszyć podczas słuchania i tworzenia muzyki. Rozwiniecie 

swoje umiejętności matematyczne, klasyfikując przedmioty i definiując 

podobieństwa i różnice między nimi. Dopasowywać różne rodzaje utworów do 

odpowiednich uroczystości. Może pośpiewacie „Sto lat” i poznacie jego 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Patron_(chrze%C5%9Bcija%C5%84stwo)
https://pl.wikipedia.org/wiki/1960
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_XXIII


odpowiednik w języku angielskim. Nauczycie się rozpoznawać literę „h, H”, 

pisać ją po śladzie i samodzielnie. Spróbujecie wyrażać treść utworu poprzez ruch 

i środki plastyczne. Utrwalicie informacje dotyczące bezpiecznego poziomu 

głośności dźwięków, dowiecie się, jak dbać o słuch. Może namalujecie ilustrację 

do utworu „Walc kwiatów” P. Czajkowskiego. A może stworzycie swoją gitarę 

według instrukcji obrazkowej. To nasze propozycje! Reszta zależy od Was! 

 

Temat dzisiejszego dnia to: „INSTRUMENTY MUZYCZNE”. 

 

■  Ale ZACZYNAMY od ćwiczeń, które zwiększą sprawność fizyczną dziecka, 

ćwiczenie reakcji na sygnał dźwiękowy, ćwiczenie koordynacji ruchowej.  

1. „Podaj woreczek” – zabawa w parach. Dziecko z osobą drugą stoją w parach, 

tyłem do siebie, dotykając się plecami, pośladkami i nogami. Nogi w lekkim 

rozkroku, stopy mocno przylegają do podłogi. Jedna osoba z pary trzyma w ręku 

woreczek gimnastyczny. Na sygnał: „Hop” przekazują sobie woreczek, 

wykonując skręt tułowia raz w lewą, raz w prawą stronę. Należy zwrócić uwagę, 

by pary starały się nie odrywać stóp od podłoża oraz nie odsuwały się od siebie. 

Zabawa może być prowadzona w różnym tempie.   

2. „Miesiące w roku” – dziecko wysuwa jedną nogę do przodu z podskokiem, 

następnie zamienia nogi. Podczas przeskakiwania z nogi na nogę wymawia 

kolejno nazwy miesięcy. Zabawa może być prowadzona w różnym tempie.  

3. „Rulony” – dziecko otrzymuje stronę z gazety lub dużą chustę. Leży na 

brzuchu, dłonie trzyma na gazecie/chuście. Na hasło: „Zwijamy rulony” podnosi 

ramiona, łokcie i dłonie i stara się zwinąć gazetę/chustę w rulon. Ćwiczenie 

powtarzamy 4–5 razy.  

4. „Sufit – podłoga” – dziecko maszeruje po pokoju w rytm dźwięków 

wystukiwanych przez osobę grającą np.: na bębenku. Podnosi wysoko kolana.  

Na hasło: ”Sufit” staje na palcach i podnosi ręce. Na hasło: „Podłoga” kładzie się 

na brzuchu.  



Pamiętajcie cały czas o przestrzeganiu zabiegów higienicznych  

po zabawie i przed posiłkami,  

czyli o myciu rąk oraz zębów po posiłkach. 

 

■   „Najlepszy instrument” wiersz Wojciecha Próchniewicza – proszę 

posłuchajcie uważnie wiersza i zwróćcie szczególną uwagę na to, w jakich 

sytuacjach może grać instrument, o którym pisze autor.  

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. 

Postarajcie się teraz odpowiedzieć na następujące pytania: 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 pytanie, można przeczytać odpowiedni fragment wiersza jeszcze raz. 

 



■    „Grająca woda” – zabawa badawcza. Dziecko siedzi przy stoliku. Przed nim 

stoi kieliszek na nóżce, a na stoliku butelka lub inne naczynie z wodą. Proszę, aby 

dziecko suchym palcem pocierało wokół krawędzi kieliszka – szybko i powoli.  

Czy słyszycie jakieś dźwięki? Suchym palcem nie wydobędziemy dźwięków  

z kieliszka. Następnie dziecko wykonuje tę samą czynność, ale tym razem palec 

powinien być mokry. Należy trzymać kieliszek mocno za nóżkę, żeby się nie 

przesuwał, ale nadal powinien stać na stole. Czy teraz słychać dźwięk? Jeśli 

dziecko wykonało ćwiczenie prawidłowo – usłyszy dźwięk. Następnie dziecko 

wlewa do kieliszka trochę wody i ponownie próbuje grać na nim mokrym palcem. 

Z kieliszka wydobywa się dźwięk. Zachęcam, by spróbować porównać dźwięki, 

jeśli np. do trzech kieliszków wlejemy różną ilość wody. Sprawdźcie, od czego 

zależy wysokość dźwięku. Po wielu próbach dziecko niech odpowie na pytania: 

Jak myślisz, dlaczego, gdy pocierałeś kieliszek suchym palcem, nie było słychać 

dźwięków? A dlaczego dźwięki są różne, gdy wlejemy mniej i więcej wody? 

Pamiętasz, jak robiliśmy telefon? Czy pamiętasz, co to jest fala dźwiękowa?   

Palec wprawia w drganie szkło kieliszka, które z kolei pobudza do drgań 

powietrze znajdujące się w środku. Wewnątrz kieliszka powstają fale dźwiękowe. 

Gdy do kieliszka nalewamy więcej wody, wysokość dźwięku się obniża.  

Aby pokazać drgania szkła, można przyczepić do kieliszka piłeczkę pingpongową 

na nitce i zaobserwować raz jeszcze wprawianie kieliszka w drganie. Podczas 

pocierania palcem brzegu kieliszka piłeczka będzie się odchylać. 

 

■    „Jak je podzielić?” Proszę popatrzcie na następujące instrumenty: 

          



         

                               

                               

 

trójkąty, janczary, bębenki, tamburyna, klawesyn, flet, talerze, marakasy. 

Zapraszam do zabawy: Czy znacie nazwy tych instrumentów? Proszę, spróbujcie 

podzielić ich nazwy na głoski. Wybierzcie takie instrumenty, które są do siebie 

podobne. Co je łączy? Czym się różnią? Dlaczego tak wybraliście?  Nie ma jednej 

odpowiedzi – jeśli dziecko potrafi uzasadnić stworzenie zbioru, odpowiedź jest 

poprawna. Jeśli wybrane dziecko ma trudność z odpowiedzią, ktoś  

z domowników może dawać wskazówki. 



■  „H jak harfa” - obok 

widzimy planszę z 

prezentacją litery h, H.   

Wyraz „harfa” dzielimy 

na sylaby [har-fa]. Proszę 

dziecko o wyklaskanie 

słowa zgodnie z modelem 

sylabowym: har-fa, mo-

żemy też wytupać lub 

dotykać podłogi palcem. 

Liczymy sylaby w 

wyrazie har-fa. Mamy 

dwie sylaby. Teraz proszę 

popatrzeć na  planszę na 

model głoskowy wyrazu 

„harfa”. Przeliczamy gło-

ski, h-a-r-f-a, a teraz 

liczymy głoski, ile ich 

mamy? [pięć]. 

Obok na planszy oraz 

poniżej mamy  sposób 

pisania liter H, h. 

Najpierw proszę napisać, litery palcem na dywanie i w powietrzu.  

Zwróćcie uwagę na kierunek pisania litery oraz na jej miejsce w liniaturze.  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 



■    „Spacer po h” – Proszę  ułożyć z lin kształt litery h w różnych rozmiarach  

(3–4 litery, w oddaleniu od siebie). Dziecko spaceruje stopa za stopą po linie, 

zgodnie z kierunkiem pisania. Po napisaniu linii pionowej należy cofnąć rękę, 

analogicznie trzeba zrobić podczas chodzenia po śladzie.  

 

■  „Walc kwiatów” – taniec ze wstążkami według pomysłu dziecka do utworu 

Piotra Czajkowskiego – „Walc kwiatów”. 

https://www.youtube.com/watch?v=GC7PycSBILc 

Miłej i radosnej zabawy przy muzyce. Dziecko może do tańca zaprosić innych 

domowników. 

 

■   Praca z Kartą Pracy cz.4 - str. 16a.   

W pierwszym poleceniu z tej strony należy w każdym rzędzie znaleźć i otoczyć 

pętelkami litery: małe „h” i wielkie „H”. 

Drugie polecenie z tej strony to podanie nazw instrumentów przedstawionych na 

obrazkach, podzielić je na sylaby i wyklaskać. Otoczyć pętlami w tym samym 

kolorze te przedmioty, które w nazwach mają takie same sylaby z głoską „h”. 

■  Praca z Kartą Pracy cz.4 - str. 16b.  

W pierwszym poleceniu należy napisać ołówkiem litery po śladzie.  

W drugim poleceniu należy przeczytać najpierw zdania. Następnie podkreślić 

wyrazy z literą „h” oraz otoczyć pętlami zdjęcia tych instrumentów, o których jest 

mowa w tekście. 

■  Praca z Kartą Pracy cz.4 - str. 20a.  

Kącik grafomotoryczny, samodzielne pisanie liter h, H, pisanie zdania po śladzie. 

Ćwiczenia wykonujemy ołówkiem. 

 

Życzę wszystkim dobrego dnia oraz owocnej i miłej pracy! 

 

 

■    A dla chętnych dodatkowe karty pracy. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=GC7PycSBILc


 

 



 

 



 



 


