15.04.2021 czwartek

Temat: „Na koncercie”
1. „Wesołe instrumenty” – zabawa ruchowa
Poniżej znajdują się linki, gdzie usłyszycie dźwięki czterech
instrumentów.
 Zabawa 1 Rodzic prezentuje dziecku brzmienie instrumentów,
zadaniem dziecka jest odgadnąć ich nazwy.
 Zabawa 2 Rodzic czyta dziecku ćwiczenia przypisane do
konkretnego instrumentu, dziecko zapamiętuje je. Następnie
Rodzic włącza dźwięk instrumentu, a dziecko wykonuje
umówione ćwiczenie:
 tamburyn – maszeruj na palcach, ręce jak najwyżej
wyciągnięte w górę
 bębenek – podskakuj
 dzwonki – chodź cichutko, delikatnie, jak kot
 marakasy – rób przysiady

TAMBURYN
https://www.youtube.com/watch?v=9K7VhjQMaOc

BĘBENEK
https://www.youtube.com/watch?v=nJkQUJZjBHw

DZWONKI (cymbałki)
https://www.youtube.com/watch?v=fu9_Yq3rZCs

MARAKASY (grzechotka)
https://www.youtube.com/watch?v=jLIvjOJGPYU

2. „Muzycy” – ćwiczenia w wycinaniu
 Pokoloruj i wytnij instrumenty muzyczne, które są poniżej.
Jeśli nie ma możliwości wydrukowania, narysuj i wytnij.
 Dokończ zdania:
Muzyk grający na perkusji to….(perkusista)
Muzyk grający na gitarze to….(gitarzysta)
Muzyk grający na pianinie to….(pianista)
 Ile sylab jest w wyrazach: perkusista, gitarzysta, pianista?

4. „Grzeczne słówka” – swobodne improwizacje
ruchowe do piosenki
Zapraszam Rodziców i dzieci do zabawy przy piosence pt. „Grzeczne
słówka”.
W czasie zwrotek dziecko siedzi i realizuje rytm. Podczas zwrotek klaszcze
na przemian w dłonie i o uda, natomiast w czasie refrenu wstaje i tańczy
jak chce, jak potrafi.
Druga wersja zabawy polega na tym, że dziecko podczas zwrotek wystukuje
rytm drewnianą łyżką na odwróconym garnku. 1 zwrotka –ręka prawa, 2
zwrotka –ręka lewa, itd. W czasie refrenu tańczy swobodnie.

https://www.youtube.com/watch?v=Br8mcZ6J1Nw
1.Już od taty i od mamy,
te trzy słowa dobrze znamy,
które bardzo ważne są dla wszystkich z nas.
Te magiczne słowa trzy,
pewnie znasz je także ty,
używajcie ich na co dzień, proszę was.
Ref.: Przepraszam, proszę, dziękuję,
to zwykle w życiu skutkuje,
niech dobre więc wychowanie,
na zawsze z tobą zostanie. (bis)
2.Ludzie dobrze wychowani,
tak mówiła nasza pani,
i to prawda, sprawdziliśmy, wierzcie mi,
te trzy słowa dobrze znają
i ich ciągle używają,
więc nie zapominaj o nich także ty.
Ref.: Przepraszam, proszę, dziękuję...
3.Przestaliśmy już być mali,
więc będziemy nauczali,
jak używać tych magicznych, pięknych słów.
Aby świat był dużo lepszy,
ludzie stali się grzeczniejsi,
by obyczaj ten zagościł u nas znów.
Ref.: Przepraszam, proszę, dziękuję...
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