
15. 04.2021 

 

TEMAT DNIA:  BALET I OPERA  

NASZE SERCA OTWIERA 

 

Cel: poznanie cech oper i baletu, rozwijanie poczucia rytmy i wrażliwości 

muzycznej, uwrażliwienie na piękno opery i baletu 

Podstawa programowa: 

OBSZAR POZNAWCZY 

1. Wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą 

komunikatów pozawerbalnych: tańca, intencjonalnego ruchu, gestów, impresji plastycznych, technicznych, 

teatralnych, mimicznych, konstrukcji i modeli z tworzyw i materiału naturalnego. 

2. Wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą 

języka mówionego, posługuje się językiem polskim w mowie zrozumiałej dla dzieci i osób dorosłych, 

mówi płynnie, wyraźnie, rytmicznie, poprawnie wypowiada ciche i głośne dźwięki mowy, rozróżnia głoski 

na początku i końcu w wybranych prostych fonetycznie słowach. 

7. Eksperymentuje rytmem, głosem, dźwiękami i ruchem, rozwijając swoją wyobraźnię muzyczną; słucha, 

odtwarza i tworzy muzykę, śpiewa piosenki, porusza się przy muzyce i do muzyki, dostrzega zmiany 

charakteru muzyki, np. dynamiki, tempa i wysokości dźwięku oraz wyraża ją ruchem, reaguje na sygnały, 

muzykuje z użyciem instrumentów oraz innych źródeł dźwięku; śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru 

oraz łatwe piosenki ludowe; chętnie uczestniczy w zbiorowym muzykowaniu; wyraża emocje i zjawiska 

pozamuzyczne różnymi środkami aktywności muzycznej; aktywnie słucha muzyki; wykonuje lub 

rozpoznaje melodie, piosenki i pieśni, np. ważne dla wszystkich dzieci w przedszkolu, np. hymn 

przedszkola, charakterystyczne dla uroczystości narodowych (hymn narodowy), potrzebne do organizacji 

uroczystości np. Dnia Babci i Dziadka, święta przedszkolaka (piosenki okazjonalne) i inne; w skupieniu 

słucha muzyki. 

11. Wyraża ekspresję twórczą podczas czynności konstrukcyjnych i zabawy, zagospodarowuje przestrzeń, 

nadając znaczenie umieszczonym w niej przedmiotom, określa ich położenie, liczbę, kształt, wielkość, 

ciężar, porównuje przedmioty w swoim otoczeniu z uwagi na wybraną cechę. 

OBSZAR FIZYCZNY 

5. Uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, naśladowczych, z przyborami 

lub bez nich; wykonuje różne formy ruchu: bieżne, skoczne, z czworakowaniem, rzutne. 

7. Wykonuje czynności, takie jak: sprzątanie, pakowanie, trzymanie przedmiotów jedną ręką i oburącz, 

małych przedmiotów z wykorzystaniem odpowiednio ukształtowanych chwytów dłoni, używa chwytu 

pisarskiego podczas rysowania, kreślenia i pierwszych prób pisania. 

 



 (słucham) (śpiewam, tańczę) 

„Co to jest opera?” –opera to taki rodzaj przestawienia teatralnego, w którym 
aktorzy rozmawiają ze sobą, śpiewając, a muzyka buduje nastrój opowieści.  
 
Jeśli chcesz dowiedzieć się jak wygląda opera i w jaki sposób śpiewa się w oporze, 
obejrzyj nagranie. Zapraszam na spacer po operze Wrocławskiej razem  
z Krasnalkiem Wokalkiem. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=cFs1Ak21Sbk  
 
Posłuchaj piosenki pt „Grozik” spróbuj nauczyć się jej tekstu na pamięć, kiedy 
nauczysz się już słów piosenki, spróbuj zaśpiewać ją w sposób operowy.  
 
https://www.youtube.com/watch?v=2hnhw17SKL0  
 
Grozik 
sł. i muz. Tradycyjne 

 
Poszło dziewczę po ziele, 
po ziele, po ziele, 
nazbierało niewiele, niewiele, hej! 
Przyszedł do niej braciszek, 
połamał jej koszyczek! 
 
Oj, ty, ty! Oj, ty, ty! 
Za koszyczek zapłać mi! 
 
Oj, ty, ty! Oj, ty, ty! 
Za koszyczek zapłać mi! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=cFs1Ak21Sbk
https://www.youtube.com/watch?v=2hnhw17SKL0


„Jak działa telefon” zabawa badawcza, eksperyment. 
 
Materiały i przybory: 
• dwa plastikowe kubeczki lub opakowania po jogurcie, kefirze, lodach… 

• igła 

• cienka, mocna nitka 

 

    
 

1. W dnie każdego z kubeczków zrobić dziurkę i przewlec przez nią nitkę. 

 

 
 

2. Na każdym z końców nitki zawiązać solidny supeł. Można zabezpieczyć nitkę zawiązując na jej 

końcu kawałek zapałki. 

 

 
 

3. Jedno dziecko mówi do swojego kubeczka a drugie słucha, przykładając kubeczek do ucha. 

Trzeba pamiętać o tym, że to nitka przenosi drgania, więc aby telefon działał, musi być 

solidnie napięta i nie można jej dotykać 

 

 
 



 
 
Eksperyment: 
 

Niech dwie osoby wezmą po jednym kubeczku. Ustalcie między sobą, kto będzie nadawcą, a kto 

będzie słuchaczem. Umówcie się, że jeśli słuchacz odbierze jakąś informację, to mocno tupnie  

w podłogę. 

 

Ustawcie się w dwóch różnych pokojach rozdzielonych drzwiami. Powinniście stać tak daleko od 

siebie, aby sznurek był napięty podczas całego eksperymentu. Przymknijcie drzwi pomiędzy 

pomieszczeniami ale ich nie zamykajcie (jeśli to są drzwi wahadłowe, można je zamknąć 

całkowicie). 

 

Uwaga! Na całej długości sznurek musi być napięty, nie może się o nic ocierać i ani nadawca, ani 

słuchacz nie mogą dotykać sznurka palcami. Trzeba trzymać telefon za „słuchawki”. 

 

Próba cichego głosu: niech nadawca powie coś cicho bez używania sznurkowego telefonu. Jeśli 

słuchacz zatupie, to znaczy, że nadawca mówi za głośno. Powinien mówić ciszej. 

 

Niech nadawca obejmie ręką kubek i przyłoży go do ust. Kubeczek powinien przylegać 

bezpośrednio do twarzy. 

 

Niech słuchacz obejmie ręką kubek przyłoży go szczelnie do jednego ucha. 

 

Na umówiony sygnał nadawca wypowiada jedno proste zdanie do swojego kubeczka, a słuchacz 

odsłuchuje nadaną informację. 

 

Otwórzcie drzwi pomiędzy pomieszczeniami. Niech słuchacz powie na głos, co usłyszał. 

Powtórzcie eksperyment kilka razy i zamieńcie się rolami. 

 

Podoba ci się telefon? 

 

Obserwacja: 
 
Czy dzięki telefonowi sznurkowemu słuchacz usłyszał dokładnie to, co powiedział nadawca? 

Czy czujesz drgania kubeczka podczas mówienia do niego? 

Czy czujesz drgania kubeczka, gdy odbierasz sygnał od nadawcy? 

  

Komentarz: 
 
Gdy mówisz do wnętrza kubeczka, dźwięk powoduje drgania kubeczka i sznurka, który łączy go 

z drugim kubeczkiem. Dźwięk zaczyna wędrować po sznurku od nadawcy do słuchacza. Jeśli 

mówisz cicho, czyli twój głos ma małe natężenie, to słuchacz cię nie usłyszy, dopóki nie przyłoży 

ucha do kubeczka. Dzieje się tak, ponieważ ciała stałe takie jak sznurek przenoszą drgania 

znacznie lepiej niż powietrze. 

 

 
 



          POMYSŁ DO WYKORZYSTANIA W DOMU.  

W TYM TYGODNIU POMYSŁ NA DOMOWE WARSZTATY KULINARNE  

 

Warsztaty kulinarne mają wiele zalet – przede wszystkim wpływają na rozwój dziecka, które: 

• poznaje i rozróżnia owoce, warzywa i inne składniki potrzebne w kuchni; 
• rozwija swoją kreatywność – szczególnie dobrze widać to podczas przygotowywania 

deserów z owocami i/lub galaretką. Każda przekąska na pewno będzie nieco inna; 
• rozwija zdolności manualne – przelewa, przesypuje, miesza różne składniki ze sobą; 
• uczy się czerpania przyjemności z gotowania – zabiegani rodzice nie zawsze mają czas 

przekazać dzieciom, że wspólne spędzanie czasu w kuchni naprawdę może sprawiać 
mnóstwo frajdy; 

• uczy się planowania sobie pracy i współpracy z innymi; 
• doskonali matematykę – np. poprzez odliczanie liczby potrzebnych owoców. 

 (ćwiczę, bawię się, współpracuje) 

 

 

LEMONIADA – wspólne wykonanie lemoniady z dziećmi to 
doskonały sposób na zaciekawienie maluchów i zastąpienie 
zdrowym piciem popularnych słodkich, gazowanych napojów. 

Potrzebne będą: litr wody, 2 cytryny, kilka łyżek miodu. 

Sposób wykonania: Sparzoną cytrynę pokrój w plasterki, z drugiej 
wyciśnij sok. Wszystko wymieszaj z wodą i miodem. Schłódź w 
lodówce. Opcjonalnie do lemoniady możesz dodać dekoracyjnie kilka 
innych owoców 

(zdjęcie poglądowe) 

 



 

 
 


