
ZAJĘCIA RYTMICZNO-MUZYCZNE                                                   25.06.2020 r. 

GRUPA  PSZCZÓŁKI  

Proszę przygotować:

 łyżki drewniane lub inne narzędzia kuchenne z drewna jako drewienka (instrumenty 
perkusyjne),

 kartka i kredki.

1. Wprowadzenie  drugiej zwrotki piosenki pt. „My, właśnie my” oraz poznanie wartości
    rytmicznych.

    Kto lubi śpiewać? My, właśnie my.
    Kto lubi biegać? My, właśnie my.
    Kto lubi skakać? My, właśnie my.
    Więc skaczmy wszyscy raz dwa trzy! 

    Kto lubi słuchać? My, właśnie my.
    Kto lubi tupać ? My, właśnie my.
    Kto lubi klaskać? My, właśnie my.
    Więc klaszczmy wszyscy raz, dwa, trzy!

    Lekcja 3 - Wartości rytmiczne „W podskokach”.   
    https://www.youtube.com/watch?v=ZNYBvHTGP1U&t=99s     

2. Poznanie odgłosów lata.                                                              
    Proszę najpierw odtworzyć fragmenty filmów swojej pociesze. Przy każdym filmie przedszkolak 
    naśladuje swoim głosem przyrodę lata.

  
rechotanie żab
https://www.youtube.com/watch?v=z5WrIKGVzZQ 

pszczoły
https://www.youtube.com/watch?v=VB2Sy2xcW7E 

śpiew skowronka
https://www.youtube.com/watch?v=X1X_UVQN1u0  

koszone siano metodą tradycyjną
https://www.youtube.com/watch?v=8bDS9I6SsV4 

szum morza bałtyckiego
https://www.youtube.com/watch?v=owrDXYvcxig 

 A teraz dziecko odwraca się tyłem do monitora i odgaduje trzy wybrane odłosy przyrody.
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3. Wyrażanie życzeń poprzez grę na  łyżkach drewnianych z okazji Dnia Ojca.
    
    Pociecha składa słowne życzenia swojemu Tacie. Potem wyraża je muzycznie grając 
    na łyżkach drewnianych.

4. Ilustrowanie plastyczne utworu "Summertime" z opery "Porgy and Bess" G. Gershwina
    – prezent dla Taty.   
  
    Kochane dzieci, 100 lat temu żył wspaniały kompozytor George Gershwin. Był jednym 
    z najpopularniejszych kompozytorów amerykańskich. Komponował muzykę na orkiestrę, 
    do komedii muzycznych i filmów, a także piosenki. Największym jego utworem jest opera 
    "Porgy i Bess".  Posłuchajcie, proszę, fragmentu jednego z utworów tej opery "Summertime"  
    (Lato).

    Znacie już kilka instrumentów. Zobaczcie i powiedzcie na jakich instrumentach  grają  muzycy? 

   George Gershwin "Summertime" z opery "Porgy and Bess"
   https://www.youtube.com/watch?v=6qhQCdMy6qs  
    
    A teraz wysłuchajcie całego utworu i jednocześnie narysujcie lato, które opisał w muzyce 
    G. Gershwin. Będzie to prezent dla Waszego Taty z okazji Dnia Ojca.

5. Życzenia dla Taty.

       Drogi tatusiu - najlepszy na świecie,          
który mnie kochasz w zimie i w lecie,
jesienią, wiosna w niezmiennej trosce

w szczęśliwym domu - jak w raju rosnę. 
Za Twoją dobroć dzisiaj dziękuję, zdrowia,

łask Bożych, szczęścia winszuję.
Bezpiecznej szosy, spełnienia marzeń,

pięknych urlopów i zawsze razem! 
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