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GRUPA SÓWKI
1. Poznanie budowy i brzmienia tuby i dud oraz płyty analogowej i gramofonu w bajce
pt. „Krecik i muzyka”.
Kochany przedszkolaku, proszę zobaczyć bajkę i powiedzieć na jakich instrumentach
grały ptaki?
https://www.youtube.com/watch?v=B6cYBC0NkG4
2. Skoki obunóż, taniec w parze i naśladowanie ruchów zwierząt przy piosence
pt. „Dziki taniec”.
„Śpiewające Brzdące” – piosenka pt. „Dziki taniec”
https://www.youtube.com/watch?v=f3gGhqXZWE0
3. Poznanie treści ballady J. W. Goethego pt. „Uczeń czarnoksiężnika”
Proszę rodzica, by przeczytał swojej pociesze balladę:
Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832)
przełożyła Hanna Januszewska
UCZEŃ CZARNOKSIĘŻNIKA
Wyszedł stary mistrz-czarodziej
dom opuścił. Dał mi pole!
Będę duchy za nos wodził,
Dziś poczują moją wolę.
Toć znam guseł słowa,
Mistrza każdy ruch.
Fraszka mi czarować,
Krzepki we mnie duch.
Cwałem! Cwałem!
Prądy, rwijcie!
Fale, mknijcie
Rączym pędem!
W nurcie bujnym i wspaniałym
Ja się dzisiaj kąpać będę.
Rusz się, stara miotło, nuże!
Wdziej ten kabat obszarpany!
Że ci nie nowina służyć,
Dziś mnie uznaj swoim panem!

Stańże na dwóch nogach,
Łbem na kiju chwiej!
Chwyć konew! I w drogę!
Wodę czerp i lej!
Cwałem! Cwałem!
Prądy, rwijcie!
Fale, mknijcie
Rączym pędem!
W nurcie bujnym i wspaniałym
Ja się dzisiaj kąpać będę.
Patrzcie: w dół do źródła goni.
Już na honor! wód jest blisko.
Migiem wraca z konwią w dłoni,
Bystrą strugą z konwi tryska.
To tu błyśnie konew,
To na źródła dnie.
Wszystko przepełnione,
Woda górą rwie!
Hola! Hola!
Prąd zbyt rączy!
Pora skończyć.
Nadto hojny z ciebie śmiałek!
Ach, nieszczęście! Ach, niedola!
Słowa zaklęć zapomniałem!
Słowa! Aby wrócić rzeczy
Dawną postać! Dość już czarów!
Gdzie zaś! Pędzi, konwie wlecze!
Stój! Bądź znowu miotłą starą!
Pędzi! Znów nabiera!
Chlusta znów: raz-dwa!
Sto strumieni wzbiera
I, grzmiąc, na mnie gna!
Mam się zbłaźnić?
Mam się zgapić?
Miotłę złapię!
Kpie, nie szalej!
Lecz mi coraz niewyraźnej:
Łeb zadziera, wzrokiem pali.
Stój, pokrako z piekła rodem!
Chcesz że dom zatopić? Zalać?
Spójrz: wzburzone wrą już wody,
Nurt nad progiem się przewala!

Wierzgasz i urągasz,
Umykasz się z rąk!
Żeś powstała z drąga,
Milcz i stój jak drąg!
Sfolguj! Dosyć!
Koniec! Kwita!
Ja cię chwytam!
W samą porę!
Oto wznoszę jak do ciosu
Nad drąg stary dłoń z toporem!
Patrzcież! Znów kołuje dalej!
Nic to! Sięgnę gardła chwata!
Biesie! Teraz z nóg cię zwalę,
Lśniącym ostrzem drąg rozpłatam!
Raz, dwa! Niezawodnie!
Celnie! Trafny cios!
Oddycham swobodnie
I ufam w swój los.
Biada! Biada!
Każda z trzasek
Już z hałasem
Gna, tupoce
I jak pachoł z konwią wpada!
Ratujcie mnie, niebieskie moce!
Rwą strumienie w izby, schody,
Coraz prędzej, coraz bystrzej!
Dookoła wody! Wody!
Ratujże mnie, mistrzu! Mistrzu!
Jesteś, mistrzu. Słuchaj,
Rozhulałem brać!
Warcholą się duchy.
Jak im radę dać?
Miotło, rusz się!
W kąt, starucho!
Duchy, słuchać!
Znikły czary.
Odtąd moim sprawom służcie,
Gdy rozkażę ja mistrz stary.
4. Poznanie Scherza symfonicznego P. Dukasa pt. „Uczeń czarnoksiężnika” w filmie
W. Disneya.
https://www.youtube.com/watch?v=2DX2yVucz24

5. Redukowanie napięć psychofizycznych podczas „Zabawy w czarowanie”.
Kochany przedszkolaku, wyobraź sobie, że jesteś czarodziejem i potrafisz swoim oddechem
spełniać życzenia. Zamknij oczy i wyobraź sobie swoje życzenie ze wszystkimi szczegółami.
Na przykład wysadzaną szlachetnymi kamieniami koronę, pałac wysoko w chmurach albo tort
z owocami, bitą śmietaną i świeczkami. Teraz trzeba zapamiętać jak wygląda to życzenie.
Ostrożnie wdychasz do płuc to życzenie licząc wolno 1-2-3-4. Potem z powietrzem
wydmuchiwanym z płuc licząc wolno 1-2-3-4 stawiasz na stole lub podłodze. Jeśli chcesz
możesz wyczarować oddechem jeszcze jedno życzenie. Na pewno będzie dużo zachwytu.
P. Czajkowski „Taniec cukrowej wieszczki” z baletu pt. „Dziadek do orzechów”
https://www.youtube.com/watch?v=MONSmfYrARc

6. Życzenia z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka.
Z okazji Dnia Dziecka życzę Ci:
Kolorowych snów,
Uśmiechu od ucha do ucha,
Pięknych bajek na dobranoc,
Własnego pieska i kotka,
Co dzień nowych przygód,
Butów siedmiomilowych,
Gwiazdki z nieba,
Wspaniałych przyjaciół,
I wesołej rodzinki!

