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TEMAT : MALUJEMY  MUZYKĘTEMAT : MALUJEMY  MUZYKĘ

Cele ogólne : Rozwijanie ekspresji i wrażliwości twórczej , odkrywanie własnych możliwości twórczych w 
kontakcie z muzyką, kształtowanie wrażliwości na dżwięki, pobudzanie wyobrażni.

1. Na miły początek dnia zapraszam do zabawy ruchowej przy muzyce :

https://www.youtube.com/watch?v=n7OIPFcyZRU

2.     ,,Wiosenny krajobraz z brzozami”- zabawa muzyczno-plastyczna.

*Drogi przedszkolaku połóż się na kanapie wygodnie i poproś kogoś z domowników o 

odtworzenie muzyki z podanego linku. Na początku tylko słuchaj muzyki. Po pewnym czasie  
zachęcam Cię do wykonywania swobodnych ruchów w powietrzu rękami tak, aby w Twojej 
wyobrażni powstawał obraz do słuchanej muzyki. To jest utwór sławnego kompozytora Antonio 
Vivaldiego pod tytułem : "Wiosna". Prawda,że to piękny utwór? Możesz do zabawy zaprosić całą 
rodzinę.

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

*Teraz będzie zadanie plastyczne do wysłuchanego utworu. 

Potrzebne będą : kartka, farby (ewntualnie kredki, mazaki).
Za chwilę  twój pędzel (kredka, mazak) zamieni się w tancerza, który będzie tańczyć przy tej 
muzyce, a przy okazji namaluje linie, wzory, koła i inne esy-floresy co tylko Ci wyobrażnia 
pozwoli tworzyć.  Podczas trwania muzyki twój ,,tancerz” nie może przerwać tańca. 
Gdy prace schną, wydzieraj z białego papieru paski o szerokości 2–3 cm różnej długości i 
komponują z nich pień brzozy – czarną kredką rysują krótkie kreski. Kompozycję naklejają na 
kolorową kartkę pionowo. Na koniec patyczkiem do uszu maczaj  w jasnozielonej gęstej farbie 
plakatowej i   stempluj delikatnie liście.

https://www.youtube.com/watch?v=n7OIPFcyZRU


3.   ,,Muzyka jest  wokół mnie...” - zabawa twórcza.

Rozejrzyj się po pokoju. Czy w Twoim pokoju znajdują się rzeczy, które wydają jakiś 
dżwięk? Jeśli znajdzuesz takie przedmioty to spróbuj naśladować jego dźwięk.

   „  Co by było, gdyby na świecie nie było muzyki”?    - zastanów się nad tym ,a jak wrócimy do 
przedszkola to spróbujemy wszyscy razem odpwiedzieć na to pytanie.

PAMIĘTAJ ŻEMY MYĆ RĄCZKI PO KAŻDYCH ZAJĘCIACH

Już koniec zadań w tym tygodniu. Dziękuję Wam za wspólną naukę i zabawę. Jestem z Was dumna.
 Życzę Wam słonecznego weekendu. Pozdrawiam Aneta Dąbrowska
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