
Cztery pory roku. Wiosna

Zadania na dziś 15.05.2020r. piątek:

Zadanie 1

Rytmiczne wymawianie rymowanki. Dziecko powtarza po rodzicu słowa rymowanki , klaszcząc
przy tym - najpierw po jednej linijce, później stara się zapamiętać co raz więcej tekstu.

Muzyka, muzyka wszędzie jest,

słyszymy ją w lesie, na łące też.

Słyszymy ją w domu, gdy cicho jest,

słyszymy ją także, gdy pada deszcz.

Muzyka, muzyka wszędzie jest.

Zadanie 2

Wykonanie instrumentów. Kilka propozycji- wybierz jedną z nich, którą chciałbyś wykonać.

-Wypełnij puszki po napojach różnym materiałem np. grochem, kamyczkami, kaszą , makie.
Zaklej otwory i ozdób puszki samoprzylepnym papierem kolorowym.

- Nawlecz na izolowany drut drewniane korale lub klocki, połącz końcówki drutu, zakręcając je.

- Zgnieć końcówkę słomki, obetnij oba rogi na zgnieceniu, zrób otwór w dnie kubeczka po
jogurcie i włóż tam jeden koniec słomki.

Wiele innych pomysłów na instrumenty muzyczne DIY możesz znaleźć tu: https://www
.youtube.com/watch?v=5vkFVS3V3w0 , https://www.youtube.com/watch?v=AtGUqwsHtNg,
https://www.youtube.com/watch?v=7sUNXA4NYKI

Zadanie 3



Aktywne słuchanie muzyki – A.Vivaldi „Cztery pory roku. Wiosna”. Dzieci obrazują ruchem nastrój
utworu. https://www.youtube.com/watch?v=jdLlJHuQeNI

Zadanie 4

Dobierz zdania do obrazków z wyprawki plastycznej. Wytnij zdania (pierwsze pięć od góry) i
odpowiadające im obrazki. Przyklej na kartce obrazki, a pod nimi zdania. Przeczytaj zdania.

Zdania:

- Darek ma niebieski rower.

- To jest mapa Polski.

- Mama dekoruje tort owocami.

- Tata naprawia motocykl.

- Tata Adama jest policjantem.

Zadanie 5

Wykonaj karty pracy Czytam, piszę, liczę, s. 83 – obejrzyj zdjęcia, przeczytaj nazwy instrumentów
i podaj nazwy pozostałych instrumentów.

Zadanie 6

Posłuchaj fragmenty wiersza A. Nosalskiego „O dwunastu braciach” i odpowiedz na pytania.

Wreszcie się zjawia

maj wystrojony

i bzu przynosi

pełne brzemiona.

Przez całe ranki,

całe wieczory

gra na fujarce

z wierzbowej kory.



- Jak nazywa się nowy miesiąc?

- Jak nazywał się miesiąc przed majem?

- Gałązki jakiego kwitnącego krzewu nam przynosi?

- Co jeszcze dzieje się w przyrodzie w maju?

Dla chętnych:

Kilka gier o tematyce muzycznej na nadchodzący weekend:

https://www.miniminiplus.pl/rybka-minimini/gry/cymbalki 

https://musiclab.chromeexperiments.com/Experiments 

Do zobaczenia w poniedziałek!


