
Dzień dobry,

Witam wszystkich rodziców, opiekunów ,przedszkolaki oraz rodzeństwo i zapraszam do 
kontynuacji wspólnego śpiewania oraz zabaw i ćwiczeń rytmicznych.

1. Powtórzcie i utrwalcie piosenkę pt. „Wiosenne owady” (źródło: https://www.youtube.com/
watch?v=olPkbFxobe4&t=26s )

- nauczcie się w tym tygodniu całej piosenki wraz z pokazywaniem
- powtarzajcie w rytmie elementy ruchowo - taneczne 

2. Ćwiczenia rytmiczne

- wyklaszczcie precyzyjnie rytm refrenu
- zagrajcie na domowym instrumencie
- uderzajcie w kolana
- spróbujcie też uderzać w podłogę w różnych miejscach, na zmianę raz prawą, raz lewą ręką, a 

ostatnie  „hej” uderzcie jednocześnie w obie ręce

3. Poznanie instrumentu perkusyjnego Marimba

- czy wiecie jak nazywa się instrument, który słychać w tle piosenki?
- jest to marimba - instrument perkusyjny, gra się na nim czterema pałeczkami ma bardzo 

ciekawy, ciepły dźwięk
- obejrzyjcie film: https://www.youtube.com/watch?v=kqlcOlbfPzE 
- czy podoba się wam instrument?
- co zapamiętaliście?
- pani na filmie użyła określenia piano - czy pamiętacie co ono znaczy?
- jakie znacie jeszcze określenia dynamiki ? (rodzic przypomina dziecku terminy określające 

dynamikę w utworze omówione w 8 tygodniu naszych spotkań)

4. Zabawa ruchowo - przestrzenna „Motyle i pszczółki” 

- wymyślcie dwa domki - jeden dla motylków, drugi dla pszczółek ,możecie założyć też jakieś 
stroje

- jeśli w mieszkaniu są tylko dwie osoby, rodzic powinien jednocześnie grać i zamienić się w 
określonego owada

- jeśli  są trzy osoby, rodzic tylko gra na domowym instrumencie rytm do biegania, wówczas latają 
motylki (dziecko)

https://www.youtube.com/watch?v=olPkbFxobe4&t=26s
https://www.youtube.com/watch?v=kqlcOlbfPzE


- w pewnym momencie rodzic zmienia rytm na: 

 
wtedy wychodzą pszczółki (rodzic lub rodzeństwo) i chodzą po pokoju do rytmu

- pszczółki są bardzo pracowite i robią miód
- w czasie gdy chodzą pszczółki, motylki są w swoim domku
- zróbcie zamianę i różne warianty (dziecko może też grać na instrumencie)
- powtórzcie zabawę kilka razy

5. Wysłuchanie nowej piosenki pt. „Piosenka o motylkach” ( https://www.youtube.com/watch?
v=r4dgW-CJIc8 )

    Latają motylki nad krzakiem,

                               a każdy z tęczowym plecakiem.

                                Skrzydełka z plecaków wyjęły

                                do pleców je sobie przypięły.

 

                              Ref.        Motyl tutaj, motyl tam,

                                            ja motylki dobrze znam.

                                            Motyl tutaj, motyl tam,

                                            chętnie je przedstawię wam.

 

     Latają motylki nad nami,

                                latają motylki parami.

                                Latają nad łąką i rzeczką

https://www.youtube.com/watch?v=r4dgW-CJIc8


                                i każdy nam macha chusteczką.

 

                             Ref.        Motyl tutaj, motyl tam,

                                           ja motylki dobrze znam.

                                           Motyl tutaj, motyl tam,

                                           chętnie je przedstawię wam.

 

     Bawiły się w górze bawiły,

                               plecaki i chustki zgubiły.

                               Usiadły zmęczone wśród trawy,

                               dość mają tęczowej zabawy.

 

                             Ref.        Motyl tutaj, motyl tam,

                                           ja motylki dobrze znam.

                                           Motyl tutaj, motyl tam,

                                           chętnie je przedstawię wam.

                                           Mmmm, mmm,

                                           chętnie je przedstawię wam.

- spróbujcie policzyć, ile jest zwrotek i od jakich słów zaczyna się refren?
- jeśli chcecie bawcie się w motylki podczas słuchania nowej piosenki
- zróbcie skrzydełka i fruwajcie po pokoju, gdy piosenka się skończy usiądźcie na kwiatku i 

odpocznijcie.

Życzę miłej zabawy i do zobaczenia wkrótce! 
Pani Lidka


