PROPOZYCJE ZADAŃ I ZABAW DLA WAS
NA WTOREK
" GRAMY NA INSTRUMENTACH "

1. Drogie przedszkolaki dzisiaj zapraszam Was do grania na instrumentach,
zaczynamy od zabawy ruchowo - muzycznej „Wesołe instrumenty”.

Poproś rodzica o włączenie muzyki. W trakcie grania muzyki dzieci tańczą,
poruszają się, podskakują, lub grają na swoim instrumencie. Kiedy muzyka
przestanie grać, instrument odkładamy i robimy przysiady oraz pajacyki.

2. "Co to? Kto to?" - rozwiązywanie zagadek związanych z tematem.
Poproś osobę dorosłą o przeczytanie zagadki,
(z pomocą obrazka dziecko zgaduje co to?, kto to?)

- Może być dęty, może być strunowy,
ważne, aby był do gry gotowy.
Pięknie dźwięki nam wygrywa,
z nim piękna muzyka jest możliwa. ( instrument muzyczny)

- Jest to zespół niemały,
mogą w nim być skrzypce, a nawet organy.
Gdy wszyscy razem zaczynają grać,
to aż publiczność chce z foteli wstać. ( orkiestra )

- Zna go każde w przedszkolu dziecko,
zawsze stoi przed swoją orkiestrą
i porusza drewnianą pałeczką. ( dyrygent )

3. Mamo, Tato przeczytaj mi wierszyk pt. " Mysia orkiestra" Doroty Gellner.

Dla kotów w sylwestra gra mysia orkiestra.
Stanęła pod bramą, gra w kółko to samo.
Mysz pierwsza po strunach ogonem przebiera.
Mysz druga się śmieje jak głupi do sera.
A trzecia i czwarta ze złotym bębenkiem, fałszując okropnie, śpiewają piosenkę.
Więc koty z piwnicy stos waty przyniosły i uszy zatkały, i gdzieś się wyniosły,
wołając: - Ach, nie ma jak kocia muzyka! Od mysiej niestety dostaję bzika!

Rodzicu zapytaj dziecka: Co to jest orkiestra?, Jaka orkiestra grała dla kota
w sylwestra?, Ile myszek było w tej orkiestrze i na czym grały? Czy kotom
podobała się mysia muzyka?

4. Poproś mamę, tatę o włączenie super piosenki pt. "Muzyczna niedziela".
https://www.youtube.com/watch?v=yJkDj3g-5ZI

5. Zabawa matematyczna z nutkami. Na obrazku znajdują się nutki.
Przedszkolaku ! Jakiego koloru są nutki?, Ile ich jest?,
Czy wszystkie są takie same? Policz nutki i pokoloruj według wzoru.

6. Razem z mamą, tatą, siostrą, bratem zatańczmy wspólny taniec
"Taniec Zygzak" - dziecięce hity
https://www.youtube.com/watch?v=xm93WFJ7bNs

7. Zabawa z kartą pracy - wymień zwierzęta i powiedz na jakich instrumentach
grają ( możesz pokolorować obrazek ).

8. Przedszkolaku posłuchaj jak grają dzieci na instrumentach
https://www.youtube.com/watch?v=rskgA3cuh0M

