Zajęcia 12.05.2020
Grupa I
Witajcie Kochani, dziś koleje kroki po krainie muzyki. Mam nadzieję, że lubicie
słuchać muzyki i śpiewać. Róbcie to jak najczęściej. Muzyka może wam towarzyszyć
każdego dnia w każdej chwili, przy wszystkim co robicie.
Na początek przygotujcie sobie kartki i kredki. Gdy usłyszycie muzykę rysujcie
na kartce kropki, fale i inne wzory. Rysujcie tak jak czujecie muzykę, co wam podpowiadają
usłyszane dźwięki.
(Proszę włączyć dziecku muzykę.)
https://www.youtube.com/watch?v=I8y7n50DCtk

A teraz popatrzcie na zdjęcie. Obejrzyjcie je dokładnie, zastanówcie się co przedstawia.

Jaka to sytuacja i jakie miejsce są pokazane na zdjęciu?; Co tworzą wszyscy ludzie na tym
zdjęciu?; Kim oni są?; Skąd muzycy wiedzą,jak mają grać?; Na ilu instrumentach
w orkiestrze gra jeden muzyk?; Kim jest dyrygent?

A teraz połóżcie się na podłodze i posłuchajcie muzyki wykonaniu orkiestry.
https://www.youtube.com/watch?v=qwJXgh984eY
Mamy dla Was zabawny wierszyk. To wierszyk o zegarze. Podczas czytania
powtarzajcie dźwięki wydawane przez zegar.
(Proszę przeczytać dziecku wierszyk i zwrócić uwagę na wypowiadanie głoski „m” powinna
być wypowiadana nieco dłużej)
Dziwny zegar
Ewa Małgorzata Skorek
Zegar na kominie
od lat z tego słynie,
że gdy coś się stanie,
słychać wnet bimbanie:
bimm-bamm. (x 3)
Gdy raz Olek rano
stłukł sobie kolano,
zegar, czy wierzycie,
zaczął zaraz bicie:
bimm-bamm. (x 3)
A gdy małej Zuzi
usiadł bąk na buzi,
to zaraz bimbanie
powiedziało o tym mamie:
bimm-bamm. (x 3)
Kiedy dziadek Klary
zgubił okulary,
to zegar od razu
bimbał bez rozkazu:

bimm-bamm. (x 3)
A kiedy znów babcie
pogubiły kapcie,
to zegar zmartwiony
bił tak niestrudzony:
bimm-bamm. (x 3)
Martwi się rodzina:
– jakaż to przyczyna
zegarowi każe
bimbać według zdarzeń?
Dzisiaj wcześnie rano
fachowca wezwano,
by zegar naprawił,
mechanizm ustawił.
I teraz, kolego,
zegar słynie z tego,
że bimba rodzinie
kwadrans po godzinie:
bimm-bamm. (x 3)
Bardzo prosimy, spędźcie dzisiejszy dzień słuchając różnej muzyki. Niech muzyka
towarzyszy Wam przez cały dzień.

