
PROPOZYCJA ZAJĘĆ NA CZWARTEK 21.05.2020 :)

1. Posłuchaj  wiersza.  Zastanów  się  dlaczego  wrony  były  takie

zdenerwowane,że wróbel wydaje inne dźwięki niż one.

Ćwir, czyli kiedy wejdziesz między wrony, musisz krakać jak i one 

(Agnieszka Frączek) 

Wróbel w gości wpadł do wron. I już w progu, jak to on, bardzo grzecznie: – Ćwir,

ćwir! – rzekł. Wrony na to w dziki skrzek: – Co on gada?! – Kra, kra, kra! – Tyś

słyszała  to,  co ja?  – Jakiś  jazgot?  – Zgrzyt?  – I  brzdęk? – Co to był  za  dziwny

dźwięk?! Wróbel: Ćwir! – powtórzył więc. Wtedy wrony: buch, bam, bęc! po kolei

spadły: bach! z przerażenia wprost na piach. A gdy otrzepały puch, oczyściły z piachu

brzuch, skrzydła, dzióbek oraz pięty, rzekły: – Biedak jest ćwirnięty.

Pytania:

1. Dlaczego wrony były takie zdenerwowane, że wróbel wydaje inne dźwięki niż

one?

2. Jak myślisz, dlaczego chciały, żeby wszyscy mówili tak samo?

3. Czy dźwięki „kra” były lepsze lub gorsze od „ćwir”?

4. Co może oznaczać „Kiedy wejdziesz między wrony, musisz krakać jak i one”?

5. Czy wszystkim ludziom musi podobać się to samo? 

6. Co oznacza, że mamy różny gust i różne rzeczy nam się podobają?

Kiedy  wejdziesz  między  wrony,  musisz  krakać  jak  i  one-  znaczy,  że  musimy

zachowywać się podobnie jak inni i lubić to samo, mimo że myślimy inaczej. 

Przykład: Staś zawsze lubił grę w szachy. Jego przyjaciel Wojtuś świetnie gra w piłkę

nożną,  dlatego rodzice  Wojtusia  zapisują  go  do szkoły  sportowej.  Staś  nie  chcąc

stracić przyjaciela zaczyna grać w piłkę nożną, mimo,że woli grę w szachy i prosi,

aby jego rodzice także zapisali go do szkoły sportowej. Co myślisz o decyzji Stasia?



2. Zabawa „Jaka muzyka pasuje”?

Przy jakiej muzyce lubisz tańczyć? Jaka ona jest? Wolna,energiczna?

Przy jakiej muzyce lubisz odpoczywać?

W jakich okolicznościach śpiewamy „Mazurka Dąbrowskiego”?

Jaki jest najbardziej znany utwór, który śpiewamy na urodzinach?

Czy dźwięki płynące z lasu, rzeki szum morza to też muzyka?

Jak myślisz, czy wszyscy lubią taką muzykę jak ty? 

Oczywiście, że nie. Każdy ma swój gust. 

3. Zabawa muzyczna „Jaka to melodia i z czym ci się kojarzy”?

1. https://www.youtube.com/watch?v=iCqcdRZSrFc

2. https://www.youtube.com/watch?v=Nb_n1JFzjZA 

3. https://www.youtube.com/watch?v=DevmLQmIS7k 

4. https://www.youtube.com/watch?v=SswfMOV6bUU 

5. https://www.youtube.com/watch?v=5R-DhcdBE8U 

6. https://www.youtube.com/watch?v=g-OF7KGyDis 

7. https://www.youtube.com/watch?

v=l_BJ4dV5If8&list=RDl_BJ4dV5If8&start_radio=1 

8. https://www.youtube.com/watch?v=FbY8KvNyOR4 

 

Poznajesz te wszystkie piosenki?

4. Posłuchaj jak brzmi piosenka „sto lat” po angielsku

Happy birthday to you,

Happy birthday to you,

Happy birthday to you,

Happy birthday to you!

https://www.youtube.com/watch?v=nBexZPUFK7Y 
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5. Praca z Kartą Pracy nr 4, strona 19 a i 20b

6. Praca plastyczna „Nasz instrument muzyczny”

Dziecko ma do wyboru jaki instrument chce zrobić, grzechotkę lub gitarę.

Grzechotka

Potrzebujemy:

-plastikowy, mały pojemniczek (po soku)

-papier kolorowy samoprzylepny

-nożyczki

-ryż lub kasza

-taśma

Ozdabiamy kolorowym samoprzylepnym papierem kubeczek.  Wsypujemy ryż lub

kasze i zaklejamy otwór taśmą.

Gitara

Potrzebujemy:

-opakowanie po wyjmowanych chusteczkach higienicznych

-kolorowy samoprzylepny papier

-nożyczki

-kilka gumek recepturek

-kawałek grubego kartonu(np. z pudła)

-czarny marker

-taśma samoprzylepna

Dziecko najpierw okleja pudełko kolorowym papierem, następnie mocuje gumki, tak

by przechodziły nad otworem w pudełku. Na rantach pudełka rodzic może wykonać

niewielkie  nacięcia  nożykiem,  by  struny  się  nie  przesuwały.  Następnie  dziecko



wycina z kartonu gryf oraz główkę gitary, przykleja je za pomocą taśmy. Rysują na

nich markerem progi i struny. 

Gotowe :)


