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GRUPA  „KOTKI”  

Proszę przygotować:

 miskę z wodą,
 dwa duże kamienie, które można uderzać o siebie.

1. Piosenka z pokazywaniem o zającu wielkanocnym.

Proszę poruszać się rytmicznie przy piosence.

Alicja Janosz. Zając wielkanocny
https://www.youtube.com/watch?v=pVWhK9irVpM

2. Wprowadzenie  pierwszej zwrotki piosenki pt. „Święta z jajkiem i z zającem".

Skacze drogą zając, skacze pomalutku.
Przykucnął za płotem, hop i już w ogródku.
Kic, kic, kic cichutko, skrada się do domu.
Każdemu zostawia prezent po kryjomu. 

https://www.youtube.com/watch?v=GDLsgNR5Xo8

3. Zabawa muzyczno-ruchowa „Kica zając kic, kic, kic”.

Zapraszam do wspólnej zabawy z panią i dziećmi.

https://www.youtube.com/watch?v=F28gRtAX_xc

4. Ilustrowanie dźwiękiem i ruchem opowiadania pt. „Tajemnicza Wyspa Wielkanocna”.

Proszę rodzica, by przeczytał opowiadanie, a dziecko, by ilustrowało go dźwiękiem i ruchem  
podanym kursywą:

Poruszanie rękami wody w misce cicho, średnio głośno i głośno (odgłos morza).

Na Oceanie Spokojnym, największym oceanie świata leży wyspa, która nazywa się Wielkanocna. 

Dziecko rytmicznie klaszcze, tupie i jednocześnie wypowiada nazwę Rapa Nui (Wyspa Wielkanocna)
cicho, średnio głośno i głośno.

https://www.youtube.com/watch?v=F28gRtAX_xc
https://www.youtube.com/watch?v=pVWhK9irVpM


Ta dziwna nazwa nie wzięła się stąd, że Wielkanoc trwa tam przez cały rok. Po prostu pewien 
holenderski żeglarz odkrył ją w dniu Wielkiej Nocy 1722 roku, a więc już prawie trzysta lat temu 
i tak właśnie ją nazwał. 

Poruszanie rękami wody w misce cicho, średnio głośno i głośno (odgłos morza).

Jest to bardzo tajemnicze miejsce. Na wyspie znaleziono olbrzymie kamienie, posągi ludzi 
stojących w rzędzie nad brzegiem morza. 

Dziecko stoi na baczność jak posąg. 

Kto je tam umieścił? Kiedy? Po co? Naukowcy zastanawiają się nad tym od dawna, ale jak dotąd 
nie znaleźli jeszcze odpowiedzi. Zastanawiają się również nad innym pytaniem: w jaki sposób 
mieszkańcy Wyspy Wielkanocnej przewieźli te posągi nad brzeg morza i jak je ustawili? 

Uderzanie kamieniem o kamień, rzeźbiąc posąg cicho, średnio głośno i głośno.

Największe mają ponad dwadzieścia metrów wysokości i ważą 50 ton, to prawie 100 małych 
samochodów! W tamtych czasach nie znano przecież dźwigów, ani samochodów ciężarowych. 

Na Wyspie Wielkanocnej znaleziono również drewniane tabliczki pokryte tajemniczym pismem, 
którego nikt nie potrafi odczytać. Kim byli i jakie wiadomości chcieli nam przekazać ci ludzie, 
których już nie ma? Kto wie, może te zagadki rozwiąże ktoś z was, kiedy dorośnie.

Poruszanie rękami wody w misce cicho, średnio głośno i głośno (odgłos morza).



   

5. Redukowanie napięć psychofizycznych.

Rodzic z dzieckiem leżą tyłem i słuchają fragmentu muzyki.

J. S. Bach – Oratorium na Wielkanoc BWV 249 (Adagio) cz. II
https://www.youtube.com/watch?v=fOb3ckecjLk&t=122s

Z okazji Świąt Wielkanocnych życzę dzieciom i ich wszystkim bliskim dużo zdrowia, 
pogody ducha i wspaniałych prezentów. 

https://www.youtube.com/watch?v=fOb3ckecjLk&t=122s

	J. S. Bach – Oratorium na Wielkanoc BWV 249 (Adagio) cz. II

