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GRUPA TYGRYSKI

Proszę przygotować
 garnek jako bębenek,
 kartka i kredki.

1. Utrwalenie piosenki pt.: „Indiański taniec”.
Kochany przedszkolaku, zaśpiewaj wyraźnie piosenkę:
I zwrotka
Dziś jesteśmy Indianami
i tańczymy taniec nasz.
W przód leciutko pochylony
idzie w kole każdy z nas.
Refren
Heja, heja! Na prerii widać wielki kurz.
Heja, heja! Indianie chodzą w kole już.
Heja, heja! Indianie tańczą właśnie tak.
Heja, heja! Ten okrzyk to jest Indian znak.
https://www.youtube.com/watch?v=ZKslipdC-sY
2. Rytmiczne kroki z pochyleniem i wyprostowaniem się przy piosence pt. „Indiański taniec”.
Proszę zaśpiewać I zwrotkę i refren. Jednocześnie proszę wykonać wolno rytmiczne kroki
w kole, które pokazane są w animacji:
pierwszy krok – lekkie pochylenie do przodu,
drugi krok – wyprost,
trzeci krok – lekkie pochylenie do przodu,
czwarty krok – wyprost itd.
3. Poznanie odgłosów lata:
Proszę najpierw odtworzyć fragmenty filmów swojej pociesze. Przy każdym filmie przedszkolak
naśladuje swoim głosem przyrodę.
rechotanie żab
https://www.youtube.com/watch?v=z5WrIKGVzZQ

śpiew skowronka
https://www.youtube.com/watch?v=X1X_UVQN1u0
szum morza bałtyckiego
https://www.youtube.com/watch?v=owrDXYvcxig
A teraz dziecko odwraca się tyłem do monitora i odgaduje dwa wybrane odłosy przyrody.
4. Wyrażanie życzeń poprzez grę na garnku z okazji Dnia Ojca.
Pociecha składa słowne życzenia swojej Tacie. Potem wyraża je muzycznie grając na garnku.

5. Ilustrowanie plastyczne utworu "Lato" cz. I z cyklu "Pory roku" A. Vivaldego
– prezent dla Taty.
Kochane dzieci, dawno, dawno temu pewien Antonio Vivaldi miał rude włosy, był wspaniałym
kompozytorem i ksiądzem. Żył i tworzył we Włoszech. Napisał cykl czterech koncertów
na orkiestrę „Pory roku” o wiośnie, lecie, jesieni i zimie, które są bardzo znane i lubiane
do dzisiaj. Zapytaj, proszę Twoich rodziców i dziadków, czy znają te koncerty i czy im podobają
się? Słuchając jednego z nich pt. „Lato” narysujcie go na kartce. Będzie to prezent dla Waszego
Taty z okazji Dnia Ojca.
A. Vivaldi "Lato" cz. I Allegro z cyklu "Pory roku"
https://www.youtube.com/watch?v=ryyh6nACz-o

6. Życzenia dla Taty.

Kochany Tato - zacznę zwyczajnie,
że z Tobą w domu zawsze jest fajnie:
i w deszcz i w słotę, w smutku, w radości,
wspierasz i uczysz życia w miłości.
Dzisiaj za wszystko chcę Ci dziękować,
skromny rysunek Tobie darować.

