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GRUPA  SÓWKI                     

Proszę przygotować 
 dwie łyżki metalowe jako instrumenty perkusyjne,
 etola lub elegancki szalik,
 kartka i kredki.

1.  Poznanie refrenu piosenki pt. „Lato płynie do nas”.
   
    słowa: K. Zuchora
    muzyka: K. Kwiatkowska 
    
    I zwrotka 
    Raz, dwa, raz i dwa,                 marsz w kole
    słońce idzie drogą,                   marsz w kole
    z góry chmurki biegną dwie,   bieg na palcach
    śpieszą się jak mogą.               bieg na palcach

    Refren
    Hop!Hop!- Słychać w koło.    
    Hop! Hop!- Echo woła.
    Po jeziorze łódka mknie,
    lato płynie do nas.

    https://chomikuj.pl/ewelkaF/Muzyka+dla+dzieci/R*c3*b3*c5*bcne+piosenki/              
     43+Lato+p*c5*82ynie+do+nas,2673049340.mp3(audio)   

2. Ilustrowanie ruchem treści I zwrotki piosenki  pt. „Lato płynie do nas”.
   
    Pociecha śpiewa wyraźnie i jednocześnie porusza się według wskazówek opisanych kursywą. 
    Podczas refrenu dziecko zatrzymuje się i śpiewa. 

3.  Radosny „Twist”  na powitanie lata.        
     Taniec umili nam etola lub elegancki szalik.

    „Śpiewające Brzdące” – piosenka pt. „Twist”   
    https://www.youtube.com/watch?v=djTRqUaE87Y

4. 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 

https://www.youtube.com/watch?v=z5WrIKGVzZQ
https://www.youtube.com/watch?v=djTRqUaE87Y
https://chomikuj.pl/ewelkaF/Muzyka+dla+dzieci/R*c3*b3*c5*bcne+piosenki/


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

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 trzy wybrane odłosy przyrody.

5. Wyrażanie życzeń poprzez grę na  łyżkach metalowych z okazji Dnia Ojca.     
    Pociecha składa słowne życzenia swojej Tacie. Potem wyraża je muzycznie grając 
    na łyżkach metalowych.

  

6. Ilustrowanie plastyczne utworu  na  orkiestrę "Popołudnie fauna"  C. Debussy'ego
    – prezent dla Taty.   

     Kochane dzieci, ponad 100 lat temu żył i tworzył we Francji wspaniały kompozytor  Claude  
Debussy. Najpierw chciał malować obrazy, ale tak bardzo ukochał muzykę, że ostatecznie został 
kompozytorem. Był twórcą nowego stylu muzycznego impresjonizm, czyli wrażenie.  Napisał wiele
wspaniałych utworów między innymi na orkiestrę i fortepian. Najslynniejszą i najczęściej 
wykonywaną kompozycją na orkiestrę jest "Popołudnie fauna". Debussy skomponował 
go pod wrażeniem wiersza Stefana Mallarmego. Faun to bóg lasów górskich i opiekun pasterzy. 
Występuje w różnych bajkach i baśniach. Kto z was zna go z filmu pt. "Opowieści z Narnii",
 czy "Labirynt fauna"? 

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

    C. Debussy "Popołudnie fauna"  
    https://www.youtube.com/watch?v=Y9iDOt2WbjY 

  
     A teraz wysłuchajcie całego utworu i jednocześnie narysujcie lato pełne gorącego popołudnia, 
przepojonego duszną i senną atmosferą, które opisał w "Popołudniu fauna" Debussy. Będzie 
to prezent dla Waszego Taty z okazji Dnia Ojca.
 

7. Życzenia dla Taty.

Kochany Tatusiu ja dziś życzenia chcę Ci złożyć,   
mały rysunek podarować

i miłość w mym sercu do Ciebie zachować.
I życzę Ci dużo wspaniałej radości,

byś żył dziś i zawsze w dobrej miłości.
Właśnie w tej chwili cieszę się z tego,

że życzyć Ci mogę wszystkiego dobrego.
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