Witajcie kochani 
Pora na kolejny dzień pełen wrażeń i nowych
doświadczeń. Temat dzisiejszego dnia to „Czarodziejski
koncert” . Tak jak tytuł piosenki którą poznaliśmy
wczoraj.

1. Czy wy wiecie moi kochani Co to jest muzyka? Zna ktoś z was
odpowiedź na moje pytanie? Czy wiecie jak nazywają się
muzyczne znaki?

Muzyka to tak naprawdę wszystkie dźwięki, które nas otaczają. Każdy
szept, szmer czy stuknięcie. Dźwięk deszczu padającego za oknem i
stukającego o szybę. Oczywiście to również dźwięki wydawane przez
różne instrumenty. Znaki muzyczne to nic innego jak nuty. Dźwięki
które słyszymy zanotowane na kartce papieru tak, żeby każdy kto zna
nuty mógł je odtworzyć. Muzyk patrząc na nuty potrafi przypisać im
odpowiednie dźwięki. Na początku zapisu nutowego zawsze jest klucz
wiolinowy.

1. Zapraszam do zabawy przy piosence „Czarodziejski koncert”
https://www.youtube.com/watch?v=tH71DLvkNlg
I. Instrumenty już czekają, zaraz będą razem grały,
wyczarują piękne nutki i zabiorą wszystkie smutki.
Pan dyrygent już gotowy, chce, by wszystkie go słuchały,
a nastroje są gorące, zaraz będzie piękny koncert.
Ref.: Patrzą instrumenty na dyrygenta swego,
bez batuty w jego ręce wszystko będzie do niczego ...
II. Smyczki głaszczą struny skrzypiec, ocierają się jak kotki,
wiolonczela i altówki dają dźwięk jak lizak słodki.
Z boku harfa i gitara ze strunami do szarpania.
Wszyscy chcą tu być najlepsi, wszyscy chcą mieć szóstkę z grania!
Ref.: Patrzą instrumenty ...
III. Z tyłu siedzą srebrne flety: gdy w nie dmuchać, pięknie grają .
Za fletami złote trąbki trąbią, ile siły mają.
Saksofony i klarnety tak dmuchają, że o rety!
Razem z nimi buczy tuba, bardzo duża, bardzo gruba.
Ref.: Patrzą instrumenty ...
IV. A pośrodku wielki, czarny - to fortepian z klawiszami,
kiedy palce w nie uderzą, płyną dźwięki ponad nami.
Całkiem z tyłu wielkie bębny dudnią tak, że drży powietrze.
Jaki wielki, cudny koncert, grajcie jeszcze, grajcie jeszcze!

Przy I zwrotce dzieci jak instrumenty stoją i czekają.
Podczas refrenu naśladują dyrygenta i poruszają na niby batutą.
Podczas II zwrotki naśladują grę na skrzypcach, wiolonczeli, harfie
lub gitarze.
Przy III zwrotce grają na instrumentach dętych – flecie, trąbce,
saksofonie lub klarnecie.
Przy ostatniej zwrotce są pianistami i grają na fortepianie.

2. Posłuchajcie dźwięków instrumentów muzycznych 
https://www.youtube.com/watch?v=MadTiSUv4Jo
3. Koncert muzyczny dla dzieci
https://www.youtube.com/watch?v=kSj2l5bRW4M
4. Chciałabym abyśmy wysłuchali utworu, który w pewien sposób
jest nam już bliski  Co prawda znamy go w troszkę innym
wykonaniu, ale to również jest cudne. Czy ktoś z was go
poznaje? Zagadka dla was skąd znamy ten utwór . Czekam na
wasze odpowiedzi.
https://www.youtube.com/watch?v=LRP8d7hhpoQ
Zobaczcie jak nasze ciało potrafi pięknie tworzyć muzykę.
5. Czas na nową pracę plastyczną.
Z opakowania po chusteczkach higienicznych zrobilmy
najprawdziwszą w świecie, grającą gitarę. Będzie można do woli
brzdąkać, bo struny zrobione z gumek recepturek wydają cichy,
przyjemny dla ucha ton:)
Materiały i przybory:








opakowanie po wyciąganych chusteczkach higienicznych
kolorowy samoprzylepny papier
nożyczki
kilka gumek recepturek
kawałek grubego kartony [np. z pudła]
czarny marker
taśma samoklejąca

1.Brzegi opakowania po chusteczkach higienicznych zabezpieczamy
taśmą klejącą. Z kolorowego papieru samoklejącego wycinamy
dowolne kształty i oklejamy pudło rezonansowe gitary.

2.Zakładamy gumki recepturki, tak by były dość mocno
naprężone.

Na tym etapie mamy bardzo fajne brzękadełko:)

3.Z grubego kartonu wycinamy gryf do gitary. Markerem rysujemy
struny wraz z ich mocowaniem oraz progi.
4.Przy pomocy taśmy klejącej mocujemy gryf gitary. Warto jednym
fragmentem taśmy samoprzylepnej przykleić wszystkie gumki
recepturki- nie będą się wtedy tak łatwo przemieszczały a przy
przypadkowym pęknięciu gumka nie wystrzeli.

Gitara jest gotowa. Teraz można poszaleć w rytmie ulubionej
muzyki!

Czekam na zdjęcia waszych instrumentów. 
6. Dzisiaj do wykonania są karty pracy cz. 4 s. 27 i 28.

Pozdrawiam was serdecznie.
Ciocia Agata

