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GRUPA KOTKI
Proszę przygotować kartkę i kredki.
1. Pokaz budowy i brzmienia okaryny.
a. Zdjęcia różnych okaryn:
https://www.istockphoto.com/pl/obrazy/okaryna?mediatype=photography&phrase=okaryna
&sort=mostpopular
b. Fragment pokazu budowy i brzmienia okaryny:
https://www.youtube.com/watch?v=5h6rybuMPEA
2. Pokaz budowy i brzmienia fletu:
Proszę wyszukać brzmienie fletu spośród innych instrumentów i posłuchać jak brzmi.
https://www.youtube.com/watch?v=MadTiSUv4Jo
3. Reagowanie ruchem na muzykę spokojną i radosną.
Proszę najpierw wyjaśnić, potem z dzieckiem w dowolnym rytmie zaklaskać i powiedzieć
przysłowie „Gdy kukułka kuka w maju spodziewaj się urodzaju”.
Jak odzywa się kukułka?
Dziecko w zmiennej kolejności tańczy poleczkę lub stoi i maluje palcem chmury raz prawą
ręką, a raz lewą.
Podczas przerwy pomiędzy nagraniami klaszcząc rytmizuje przysłowie „Gdy kukulka....”
muzyka radosna na flecie– podskoki z uniesionymi kolanami, ręce na biodrach (harcerz tańczy
poleczkę w lesie)
Muzyka z pokazu budowy i brzmienia fletu
muzyka spokojna na okarynie – stoi i maluje palcem chmury raz prawą ręką, a raz lewą (harcerz
odpoczywa na łące)
Muzyka z pokazu budowy i brzmienia okaryny
4. Poznanie I zwrotki piosenki pt. „Muzykalny zastęp”
Proszę wyjaśnić słowa „druh”, „zastęp”, i „hufiec”.
Muzyka: J. Wasowski Słowa: R. Pisarski
Jeden druh w zastępie
Gra na okarynie
Drugi w całym hufcu
Z gry na flecie słynie
https://www.youtube.com/watch?v=-PsynEkCwIo

5. Zabawa pobudzająco-hamująca „Deszcz i burza”.
Zabawa bardzo krótka.
Rodzic uderza szybko palcami o stół - dziecko biegnie na palcach (deszcz)
Rodzic głośno tupie – dziecko chowa głowę pod krzesło, stół itp. (grzmoty burzy)
6. Ilustrowanie plastyczne muzyki filmowej wykonywanej na okarynie.
Proszę zobaczyć i posłuchać fragmentu teledysku, w którym dziewczyna elf gra na okarynie.
Dziewczyna grając opowiada.
Po wysłuchaniu opisz słowami „Opowieść elfa”.
Jestem bardzo ciekawa, czy przedszkolak wie na jakim instrumencie muzycznym gra elficzka?
Podczas ponownego słuchania pociecha rysuje „Opowieść elfa”.
https://www.youtube.com/watch?v=XxEbCFUY0zo

Proszę, by udokumentować fotograficznie ilustracje plastyczne. Ze zdjęciem proszę wpisać
imię i nazwisko dziecka oraz grupę i wysłać je na maila mp97zdalnenauczanie@gmail.com
Temat maila – praca z rytmiki „Opowieść elfa”.
Rysunki będą przedstawione na stronie internetowej przedszkola.
Życzę majowych wesołych muzycznych zabaw.

