
PROPOZYCJA ZAJĘĆ NA PONIEDZIAŁEK 18.05.2020 :)

Lubisz muzykę? Jaki jest Twój ulubiony instrument? Wiesz jak brzmi? Jakiego

rodzaju to instrument? 

1. Dziś zacznij od obejrzenia filmów o rodzajach instrumentów muzycznych.

Instrumenty muzyczne (perkusyjne, dęte, strunowe)

https://www.youtube.com/watch?v=jMTrWCC24mg 

Wizyta w szkole muzycznej - Poznajemy instrumenty

 https://www.youtube.com/watch?v=f43qSH2Nq9w 

Czy znałeś wszystkie te instrumenty już wcześniej?

Czy potrafisz wymienić jak się nazywają te wszystkie instrumenty?

Pamiętasz jakie instrumenty muzyczne znajdują się w przedszkolu?

2.  Przyjrzyj  się  fotografiom  instrumentów  muzycznych. Przypomnij  sobie  nazwy  tych

instrumentów.  Podziel  nazwy  tych  instrumentów na  sylaby  oraz  na  głoski.  Nazwa którego

instrumentu (instrumentów) ma:

- najwięcej sylab?

- najwięcej głosek?

- najmniej sylab?

-najmniej głosek? 

Które instrumenty są do siebie podobne? Co je łączy? Czym się różnią?

https://www.youtube.com/watch?v=jMTrWCC24mg
https://www.youtube.com/watch?v=f43qSH2Nq9w




flet, gitara, dzwonki, tamburyno, harfa, pianino, trójkąt, marakasy,

skrzypce, talerze, trąbka, bębenek 



3. Zabawa ruchowa „Walc kwiatów”:

 Dowolny taniec dziecka ze wstążką do wybranego utworu.  (Propozycja-  Piotr  Czajkowski

Walc kwiatów, Vivaldi- 4 pory roku, itp.)

https://www.youtube.com/watch?v=cgRXar2UxVM 

https://www.youtube.com/watch?v=GRxofEmo3HA 

4. Posłuchaj wiersza:

Najlepszy instrument

(Wojciech Próchniewicz)

Jest taki instrument na świecie,

dostępny nawet dla dzieci.

Wygrywa wszystkie melodie

najładniej, najłagodniej.

Gdy nutki wpadną do ucha,

on ucha bardzo się słucha.

Bo najgrzeczniejszy jest przecież,

słucha się w zimie i w lecie,

w upał i gdy deszcz leje,

on wtedy nawet się śmieje!

Chodzi wraz z tobą wszędzie

i już tak zawsze będzie.

Nawet za złota trzos

nie zniknie − bo to TWOJ GŁOS.

Więc gdy jest ci nudno, nie ziewaj.

Pamiętaj o nim − zaśpiewaj!

On się natychmiast odezwie

i zagra czysto i pewnie.

Opowie ci zaraz radośnie

na przykład o słonku lub wiośnie.

Bo lubi i dobrze zna cię,

twój wierny, dźwięczny przyjaciel. 

https://www.youtube.com/watch?v=GRxofEmo3HA
https://www.youtube.com/watch?v=cgRXar2UxVM


Pytania do wierszu:

1. Jaki instrument jest najlepszym instrumentem?

2. Czy każdy z nas ma taki instrument?

3. W jakich sytuacjach możemy go używać?

4. W czym się różni od tradycyjnych instrumentów? W czym jest podobny?

5. Jak można grać swoim głosem? – propozycje dziecka.

5. Zabawa badawcza „Grająca woda”

Do  tej  zabawy  potrzebujemy  szklanki  lub  inne  szklane  naczynia.  Zadaniem  dziecka  jest

pocieranie  suchym  palcem  krawędzi  szklanki  (kieliszek  z  nóżką)-szybko  oraz  powoli.

Następnie dziecko wykonuje tę samą czynność mokrym paluszkiem. Czy usłyszałeś dźwięk?

Można wlać do szklanki trochę wody i ponownie próbują grać mokrym paluszkiem.  Można

znów dolać trochę wody i spróbować zagrać. Czy dźwięki się różnią? 

Jak myślisz, dlaczego słyszysz dźwięki pocierając mokrym paluszkiem o krawędź szklanki?

Palec wprawia w drganie szkoło, które z kolei pobudza do drgania powietrze znajdujące się w

środku naczynia. Wewnątrz szklanki powstają fale dźwiękowe. 

6..Praca z Kartą Pracy 4, strona 18 a i b.
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