
GRUPA IV „KOTKI” (zadania z * mogą robić 5-latki) TEMAT TYGODNIA: INSTRUMENTY 

 

PONIEDZIAŁEK 

1. Posłuchaj opowiadania, a potem odpowiedz na pytania.* 
 
© Piotr P. Walczak „Arletka, Pan Świerszcz i skrzypce” 
Poznajcie Arletkę –małą elfkę w błękitnej sukience i ślicznych bucikach. Arletka mieszkała w 
Zielonym Lesie na łopianowym liściu i bardzo chciała grać na skrzypcach. To było jej 
największe marzenie odkąd usłyszała i zobaczyła Pana Świerszcza grającego na tym 
instrumencie w ciepły, letni wieczór. Było tuż po deszczu, ziemia parowała, krople wody 
dzwoniły spadając z liści na liście a na ciemniejące niebo wspinał się mozolnie wielki, 
pucołowaty księżyc. Arletka leżała na rozłożystym liściu łopianu, słuchała tych dzwoniących 
kropel i powoli usypiała. W końcu usnęła na dobre. Nie spała jednak długo. Zbudziła ją 
muzyka. I to jaka muzyka! Dziewczynka otworzyła oczy i w jasnym świetle księżyca ujrzała 
Pana Świerszcza grającego cudną melodię na dziwnym instrumencie. Nasza mała elfka 
nigdy czegoś takiego nie widziała ani nie słyszała. Pan Świerszcz potrafił wydobyć z 
instrumentu tak delikatne i tkliwe melodie, że Arletka zapomniała o całym otaczającym ją 
świecie. Słuchała jak zaczarowana i nie mogła oderwać wzroku od skrzypiec. Cudowna 
muzyka dźwięczała jej w uszach jeszcze długo po tym jak Pan Świerszcz zakończył granie i 
dyskretnie się oddalił. Arletka zapragnęła słuchać tej muzyki co wieczór. Nie mogła jednak 
liczyć na to, że Pan Świerszcz będzie codziennie grywał pod łopianowym liściem. Wymyśliła 
więc, że to ona, Arletka, będzie grała na skrzypcach. Najpierw musiała je jednak zdobyć. Nie 
bardzo wiedziała, gdzie znaleźć takie skrzypce, wybrała się więc do czarodziejki Cambiony. 
O czarodziejce Cambionie krążyły różne opinie, najczęściej niezbyt przychylne. Krążyły 
opowieści, że potrafiła zamieniać elfy w różne zwierzęta i przedmioty. Arletka bała się jej 
trochę, ale tak bardzo pragnęła zdobyć skrzypce, że opanowała strach i wybrała się do domu 
czarodziejki. Cambiona przywitała ją z uśmiechem.– Co cię do mnie sprowadza Arletko? –
zapytała.– Bardzo chciałabym mieć własne skrzypce –odpowiedziała elfka.– Skrzypce... 
skrzypce powiadasz... – zastanowiła się Cambiona. –Myślę, że znajdziemy sposób na 
zdobycie skrzypiec, musiałabyś jednak spełnić dwa warunki. – Jakie to warunki? –zapytała 
uradowana Arletka.– Po pierwsze musisz mi przynieść szarą ropuchę, im większa i 
szkaradniejsza, tym lepiej. Po drugie... za skrzypce oddasz mi swoje buciki. Arletka była 
bardzo przywiązana do swoich bucików. Były bardzo wygodne i miały tę właściwość, że 
nigdy się nie brudziły. Pragnienie grania na skrzypcach było jednak silniejsze.– Zgoda –
powiedziała. –Dam ci za skrzypce moje buciki. A o ropuchę zaraz się postaram. Arletka 
wyszła z domu Cambiony i wyruszyła na poszukiwanie ropuchy. Znalazła odpowiednią na 
Cienistej Polanie. Była duża, szkaradna i głośno rechotała „rech, rech!”. Elfka złapała 
ropuchę bez trudu i włożyła do koszyka. Ropusze bardzo się to nie spodobało. Była 
przywiązana do Cienistej Polany, gdzie mieszkała od lat i nie miała w planach jej opuszczać. 
Nie mogła jednak nic na to poradzić. Rechotała tylko płaczliwie, kiedy Arletka niosła ją do 
Cambiony.– Świetnie! – krzyknęła czarodziejka na widok wielkiej ropuchy w koszyku. –
Właśnie o taką chodziło. Wyjdź teraz z mego domu i poczekaj na zewnątrz, to nie potrwa 
długo –powiedziała do Arletki. Dziewczynka wyszła. Po chwili z domu czarodziejki dobiegać 
zaczęły jakieś dziwne hałasy, rechoty i chichoty. Wreszcie coś grzmotnęło potężnie i nastała 
cisza. Arletka z niepokojem wyczekiwała co się dalej stanie. Wtem drzwi czarodziejskiej 
chaty otworzyły się z hukiem i stanęła w nich Cambiona w kłębach siwego dymu. W rękach 
trzymała najpiękniejsze skrzypce, jakie tylko można sobie było wyobrazić. –Och! Jakie 
śliczne! – krzyknęła Arletka wyciągając ręce po instrument.– Nie tak szybko Arletko, 



obiecałaś mi swoje buciki... – zatrzymała ją czarodziejka. Arletka bez słowa zdjęła swoje 
błyszczące buciki i podała Cambionie. – Myślę, że to bardzo dobra wymiana dla nas obu –
uśmiechnęła się dziwnie Cambiona. –Tylko pamiętaj, żeby chronić instrument przed wodą! –
powiedziała wręczając skrzypce dziewczynce. Arletka wzięła skrzypce do ręki. Były lekkie, 
przyjemne w dotyku i pachniały świerkiem. Dziewczynka była oczarowana. Czym prędzej 
pożegnała się z czarodziejką i nie zważając na swoje gołe stopy udała się na swój ulubiony, 
łopianowy liść. Usiadła wygodnie, wzięła skrzypce pod brodę i przeciągnęła smyczkiem po 
strunach...– Rech, rech, rech! – zarechotały skrzypce. Arletka nie wierzyła własnym uszom. 
Pociągnęła smyczkiem jeszcze raz i znów skrzypce zarechotały niczym żaba. Skrzypce były 
najpiękniejsze na świecie, ale nie można było na nich grać! Arletka była ogromnie 
rozczarowana. Natychmiast wybrała się do Cambiony z reklamacją.– Jak mogłaś mnie tak 
oszukać! – krzyknęła na Cambionę, gdy ta pojawiła się w drzwiach swego domu.– Co masz 
na myśli? –zapytała zdziwiona czarodziejka. Na stopach miała buciki, które do niedawna 
należały do Arletki.– Te skrzypce rechoczą jak ropucha! One w ogóle nie grają! – A miały 
grać? –zapytała czarodziejka rozbrajająco. – Przecież, gdy przyszłaś do mnie powiedziałaś, 
że chcesz MIEĆ skrzypce. Nie było mowy o tym, że skrzypce miały grać. – Och, to 
niesprawiedliwe! Oszukałaś mnie! Przecież to chyba oczywiste, że skrzypce powinny grać!– 
Chyba, chyba –przedrzeźniała czarodziejka. –Chyba trzeba było powiedzieć, że mają grać. 
Reklamacji nie przyjmuję! Żegnam! –to mówiąc Cambiona trzasnęła drzwiami.– Otwieraj! –
krzyczała Arletka waląc pięścią w drzwi. –Otwieraj! Oddaj mi moje buciki, możesz sobie 
wziąć ten szmelc, nie potrzebują skrzypiec, które nie grają! Drzwi w końcu otworzyły się i w 
drzwiach znów stanęła Cambiona.– Zmykaj stąd mała, bo zamienię cię w szczura albo inne 
nieprzyjemne stworzenie! –syknęła przez zęby. Arletka zbladła. Wyglądało na to, że 
czarodziejka nie żartuje. Wzięła skrzypce, odwróciła się na pięcie i odeszła. Wróciła na swój 
łopianowy liść i zaczęła rzewnie szlochać. Łzy spływały jej po policzkach i zaczęły kapać na 
leżące tuż obok bezużyteczne skrzypce. Po kilku minutach, mokry od łez instrument zaczął 
się kurczyć i zmieniać. Wkrótce na miejscu skrzypiec siedziała wielka, szara ropucha. –
Rech, rech, rech! –zarechotała, zeskoczyła z liścia i udała się w kierunku swojej Cienistej 
Polany. Elfka widząc to, jeszcze bardziej się rozpłakała. Pochlipywanie Arletki usłyszał Pan 
Świerszcz. Wnet zjawił się ze swoimi skrzypcami w pobliżu łopianowego liścia zapłakanej 
elfki i... zaczął grać. A grał jeszcze piękniej, niż wtedy, gdy Arletka spotkała go po raz 
pierwszy. Dziewczynka wnet zapomniała o powodach swego smutku –o rechoczącym 
instrumencie i utraconych bucikach. Liczyło się tylko to, że mogła teraz słuchać 
najpiękniejszej muzyki, jaką kiedykolwiek słyszała. Muzyki, którą Pan Świerszcz grał 
specjalnie dla niej. Słuchając Pana Świerszcza Arletka zrozumiała, że nawet gdyby jej 
wyczarowane skrzypce potrafiły brzmieć jak prawdziwe, to i tak nie zagrałaby na nich tak 
pięknie. Bo, przecież nigdy nie grała na skrzypcach. Musiałaby się uczyć, ćwiczyć, ćwiczyć i 
jeszcze raz uczyć i ćwiczyć. Może po kilku latach ćwiczeń umiałaby zagrać równie piękne 
melodie. Pan Świerszcz jakby odgadł jej myśli, bo po koncercie zaproponował jej lekcje gry 
na skrzypcach. Arletka zgodziła się ochoczo i odtąd, w każde popołudnie ćwiczyła pilnie na 
skrzypcach Pana Świerszcza. Po lekcjach Pan Świerszcz dawał mały koncercik a Arletka 
słuchała zachwycona siedząc na łopianowym liściu. W Zielonym Lesie upłynęło wiele 
miesięcy. Pewnego razu, Pan Świerszcz podarował elfce prawdziwe skrzypce i odtąd grywali 
już razem tak pięknie, że na koncerty przychodzili prawie wszyscy mieszkańcy Zielonego 
Lasu, nawet ropucha z Cienistej Polany i czarodziejka Cambiona. 
 
Na czym chciała grać Arletka? 
Do kogo Arletka wybrała się po instrument? 



Co Arletka musiała dać czarodziejce, żeby dostać instrument? 
Co się stało, gdy Arletka zagrała na instrumencie? 
Kto nauczył Arletkę grać na instrumencie? 
 
2. Posłuchaj utworu „Piosenka o instrumentach”. Naucz się ją śpiewać, jeśli chcesz. * 
 https://www.youtube.com/watch?v=BcuRcSuExTI 
Piosenka o instrumentach  

To jest taki dom zaklęty.  
W domu grają instrumenty.  
Grają, grają wciąż od nowa, 
jakby ktoś je zaczarował! 
Ref. Chodźmy prędko, chodźmy tam, 
puzon drzwi otworzy nam! 
Chodźmy prędko raz i dwa, 
tam gdzie koncert ciągle trwa!  
Czary-mary, czary-mary, 
grają skrzypce i gitary, 
kran w łazience jest popsuty, 
kapią z niego złote nuty. 
Ref. Chodźmy prędko, chodźmy tam, 
puzon drzwi otworzy nam! 
Chodźmy prędko raz i dwa, 
tam gdzie koncert ciągle trwa!  
Grają w domu fortepiany, 
okna, ściany i dywany,  
grają flety i bębenki,  
wszędzie kręcą się piosenki. 
 
3. Wykonaj karty pracy (poniżej)* 
- narysuj takie same kształty 
- znajdź 7 różnic między obrazkami 
- dokończ rysować  szlaczki  
 



 



 

 



 



WTOREK 
 
1. Jaką głoskę słyszysz na początku tych wyrazów?* 
Garnek, guzik, gra, gazeta 
 
2. Wymyśl 2 inne wyrazy, które rozpoczynają się głoską g oraz 2, które mają ją w środku* 
 
3. Przeczytaj samodzielnie. Znajdź wszystkie litery g, G 

 
Mama gotuje mleko. Dla kogo? Dla Agatki.  
- Mamo, a co dla kotka? – pyta Agatka. 
- Kotek Gucio lubi mleko? – pyta mama. 
- Tak. Uwielbia! 
- To jest jego miska – woła tata i odkłada 
gazetę. – Zaraz nalejemy mu mleka. Pij 
Guciu. Na zdrowie. 
 
4. Popatrz jak piszemy wielką i małą pisaną literę g. Napisz literę g, G po śladzie i 
samodzielnie (karta poniżej).  
 

 



 
 
 
 
 



5. Wykonaj następujące ćwiczenia gimnastyczne.* 
https://www.youtube.com/watch?v=zxntyealq1g 
 
ŚRODA 
1. Posłuchaj dźwięków instrumentów. Który instrument podoba Ci się najbardziej? Na którym 
najchętniej nauczyłbyś się grać?* 
https://www.youtube.com/watch?v=MadTiSUv4Jo 

 

2. Przeczytaj wyrazy. 
 

Guzik gitara gra granica 
Gama gałka gospodarstwo 
Migdał pogoda waga mgła  
Bieg mag   
 
3.  Wykonaj kartę pracy – narysuj po śladach instrumenty, pokoloruj i narysuj 
dowolny instrument (karta poniżej).* 
 
4. Naucz się nazw instrumentów w języku angielskim.* 
https://www.youtube.com/watch?v=BJqnE9Cx6RA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CZWARTEK 
1. Posłuchaj utworu muzycznego. To „Oda do radości” Ludwiga van Beethovena. Spróbuj 
rozpoznać i nazwać instrumenty, które słyszysz i widzisz.* 
https://www.youtube.com/watch?v=3eXT60rbBVk 
   
2.  Wykonaj kartę pracy z zadaniami i działaniami matematycznymi (karta poniżej). 
 
3. Wykonaj następujące ćwiczenia gimnastyczne.* 
https://www.youtube.com/watch?v=NNq5aOwdM-g 

 

4. Wykonaj pracę plastyczną „Gitara”.* 
Potrzebne będą: 
- opakowanie po chusteczkach higienicznych 
- kolorowy papier, nożyczki, klej, flamastry 
- kilka gumek recepturek 
- kawałek grubego kartonu (np. z pudła) 
 

 

5. Powtórz piosenkę oraz słówka z języka angielskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Posłuchaj zadań tekstowych i dopasuj do nich działania. 

Marysia narysowała 4 tulipany i 3 krokusy. Ile kwiatów 
narysowała dziewczynka?  
Tomek kupił 8 jabłek. 2 z nich podarował Zosi. Ile jabłek mu 
zostało? 
Duża biedronka miała 7 kropek, a mała 3. Ile razem kropek 
miały biedronki? 

8-2=6 
7+3=10 
4+3=7 

 
Rozwiąż zadanie i zapisz działanie. 

Kuba upiekł 10 ciasteczek. 6 z nich zjadł. Ile mu zostało? 
 



PIĄTEK 

1. Posłuchaj wiersza A. Kamieńskiej „Orkiestra” i odpowiedz na pytania.* 

Grały żabki w błocie:  
jedna na flecie,  
druga na trójkącie,  
trzecia na klarnecie,  
czwarta, jak to żaby,  
na skrzypcach — aby, aby,  
piąta na fortepianie  
głośno niesłychanie, 
szósta na mandolinie,  
siódma na tamburynie,  
ósma — mamo kochana –  
ćwiczyła na cymbałach,  
dziewiąta na wiolonczeli,  
a jakże, żebyście wiedzieli!,  
dziesiąta, tak jak wy czasami,  
biła w bębenek łapkami, 
aż taki się zrobił hałas,  
że uszy zatykać zaraz.  
Tylko dzieci i poeci  
stali nad brzegiem strumyka  
i zachwycali się:  
Ach, jaka ładna muzyka!  
 
-Co robiły żabki w błocie? 
-Ile grało żabek? 
-Na jakich instrumentach grały? 
-Kto to jest dyrygent i jaka jest jego funkcja w orkiestrze? 
 
2. Posłuchaj/przeczytaj i dokończ szereg wyrazów.* 

Gitara – flet – gitara – flet – gitara – flet – 
gitara - … 

Wiolonczela – skrzypce – puzon – wiolonczela 
– skrzypce – puzon – wiolonczela - … 

Muzyka – nuta – orkiestra – muzyka – nuta – 
orkiestra – muzyka - …. 



Klarnet – saksofon – klarnet – saksofon – 
klarnet - …. 
3. Ozdób literę G plasteliną lub kolorowym papierem albo pokoloruj. Narysuj obok 3 obrazki, 
które w nazwie mają głoskę g (karta poniżej)* 

4. Rozwiąż krzyżówkę (karta poniżej). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



KRZYŻÓWKA 
1. Różne wydaje dźwięki, gra na nim pani. Palcami w klawisze uderza, a my wtedy 
śpiewamy. 
2. Z pomocą dźwięków, z pomocą ucha, z radia lub z płyty człowiek jej słucha. 
3. Długi patyczek, z drewna, metalu lub plastiku pochodzi i jak w niego dmuchać, muzyka 
wychodzi 
4. Palce w struny uderzają, dźwięki z niej wydobywają. Może być akustyczna lub 
elektryczna. 
 

 Odczytaj litery znajdujące się w polach z gwiazdkami. Jedna gwiazdka oznacza pierwszą 
literę, dwie gwiazdki – drugą itd. Złóż z nich wyraz. To jest rozwiązanie. Narysuj je pod 
krzyżówką. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

*** 

**** 

1. * 

3. 

2. ** 


