Witajcie kochani
Temat dnia : „Świat muzyki”

1. Dzień tradycyjnie rozpoczniemy od porannej gimnastyki. Tym razem do
znanej już wam piosenki Krystyny Gowik „Czarodziejski koncert”.
Rozgrzewamy nasze ciało do dzisiejszej pracy- robimy skłony, podskoki,
kręcimy bioderkami.

https://www.youtube.com/watch?v=tH71DLvkNlg
2. Pora na coś miłego dla każdego. Zapraszam na masażyk. Do masażu
zapraszam całą rodzinę. Siadamy w kręgu, jedno za drugimi wykonujemy
masaż pleców osoby siedzącej z przodu zgodnie ze słowami i ruchem. 
Idą słonie,
Potem konie,
Panieneczki na szpileczkach .
Z gryzącymi pieseczkami,
Świeci słonko,
Płynie rzeczka,
Pada deszczyk,
Czujesz dreszczyk?

Osoby i kładą na przemian całe dłonie na
plecach partnera
Uderzają delikatnie piąstkami.
Stukają palcami wskazującymi.
Delikatnie szczypią.
Dłońmi zataczają koła
Rysują linię.
Stukają wszystkimi palcami.
Łaskoczą.

3. Zapraszam do obejrzenia krótkiej bajeczki o muzyce
http://www.nickjr.com.pl/dora-and-friends/wideo/120-welcome-to-music-land/
4. Czas na kolorowankę

5. Przed wami kolejna porcja zabaw plastycznych- robimy instrumenty.
Propozycja nr 1.

Materiały i przybory:








wytłoczka po jajkach
nożyczki
dzwoneczki lub większe koraliki/ guziki
wstążki
kilka koralików
kolorowe mazaki lub farby
cienki patyczek lub wykałaczka

1. Z wytłoczki po jajkach wycinamy kształt dzwoneczków.

2. Na końcu wstążki przywiązujemy dzwoneczek (można zastąpić koralikiem,
guzikiem). W odległości kilku centymetrów od dzwoneczka nawlekamy na wstążkę
koralik i zawiązujemy na nim podwójny supełek.

3. Przy pomocy cienkiego patyczka lub wykałaczki przewlekamy wstążeczkę przez
otwór w dzwoneczku z wytłoczki. Na wstążeczkę znowu nawlekamy koralik i
zawiązujemy supeł.

4. Mazakami ozdabiamy powstały dzwoneczek.

Gotowe dzwoneczki:

Propozycja nr 2.

Materiały i przybory:







gruba tektura – z kartonowego pudła
duże, kolorowe guziki lub korki/kapselki
igła z dużą dziurką
kolorowa włóczka lub grube nici
nożyczki
flamastry

1. Z grubej tektury wycinamy paski długości ok 15- 18 cm, szerokość ok 4,5 cm (szerokość
musi być dostosowana do średnicy guzików- nasze guziki mają 4 cm średnicy).

2. Na igłę nawlekamy grubą, kolorową nić lub włóczkę, zawiązujemy supełek. Na obu
końcach kartonu, tak jak to pokazano na zdjęciu, przyszywamy duże guziki. Jeśli
przyszywaniem ma się zająć samodzielnie dziecko warto zrobić igłą dziurki (dziecku może
być ciężko przebić igłą karton).

3. Pasek z przyszytymi guzikami zginamy na pół. Gotowe kastaniety ozdabiamy flamastrami.
Możemy też pomalować je farbami lub okleić kolorowym papierem.

Oto nasz zestaw kastanietów:

W Internecie można znaleźć również kastaniety zrobione z kapsli/ korków. Wtedy kapsle
/korki przykleja się do tektury przy pomocy kleju na gorąco.

Na zakończenie proponuję zabawę w rodzinną orkiestrę, każdy niech zagra na
tym czym chce, najważniejsze by zabawa była wesoła.
6. Dziś do wykonania karty pracy Czytam, piszę, liczę s.82.

Pozdrawiam was serdecznie.
Czekam na zdjęcia waszych instrumentów.
Ciocia Agata

