Propozycje zabaw dla dzieci z grupy „ BIEDRONKI”.
12.04.2021r. do 16.04.2021r.
Temat tygodnia: „ W krainie muzyki ”.

Poniedziałek 12.04.2021 r.
Proszę obejrzyjcie ilustracje i spróbujcie nazwać samodzielnie
instrumenty muzyczne. Rozwiążcie zagadki czytane przez rodzica.

Rozwiąż zagadki:
Zrobione są z drewna.
Cztery struny mają.
Gdy pociągniesz smyczkiem,
to pięknie zagrają.
(skrzypce)
Duża albo mała, jak u słonia zwie się.
Gdy zaczynasz w nią dmuchać
Melodia się niesie.
Okrągły i brzuchaty, wśród zabawek
czasem leży
Zależy mu na tym, aby go uderzyć.
(bębenek)
Gdy stuknę go czasem-zagra pod palcami
Głośno mi dziękuje, gdy stukam
pałeczkami.
(trąbka)
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Wirtualna wizyta w Szkole Muzycznej h ps://www.youtube.com/watch?
v=f43qSH2Nq9w

Wizyta w szkole muzycznej - Poznajemy instrumenty – obejrzyjcie i posłuchajcie.

Wtorek 13.04.2021 r.
Zapraszam do wspólnej zabawy z rodzicami i rodzeństwem. Stwórzcie
razem orkiestrę.

Muzyczne zabawy improwizowane z przedmiotami codziennego użytku.

1. „Muzyczna kuchnia” – dzieci przygotowują dostępne w domu drewniane łyżki,
pokrywki od garnków, garnki i metalowe kubki itp.
- Dziecko, demonstruje, w jaki sposób można grać na tych improwizowanych
instrumentach.
Następnie Rodzic wystukuje prosty rytm. Dziecko powtarza go na swoich
instrumentach .
Rodzic może sterować zabawą jako dyrygent. Jeśli podniesie ręce – dzieci grają
głośno, jeśli je opuści – grają cicho, delikatnie.
2. „Skąd dochodzi dźwięk”– wskazywanie kierunku, z którego dochodzi dźwięk.
- Dziecko siedzi z zamkniętymi oczami. Rodzic gra np. na garnku uderzając łyżką.
Dzieci
wskazują ręką kierunek, z którego dochodzi dźwięk. A może Państwo w domu
macie np. bębenek, tamburyno, cymbałki – to gramy na instrumentach.
3. „Gramy i szukamy dźwięku” – dziecko otrzymuje worki foliowe, folię
aluminiową, kartony, blaszane puszki…..
- Dziecko uderza, zgniata, tarmosi, stuka...próbuje wydobyć z przedmiotu dźwięk
i nazwać dźwięki jakie wydają przedmioty.

Środa 14.04.2021 r.
Posłuchajcie piosenki. Jeśli macie ochotę możecie się jej nauczyć.
h ps://www.youtube.com/watch?v=pP5LwJ0
Piosenki przedszkolaka – „Skaczące nutki” - dziecko zapamiętuje tekst, melodię piosenki,
ilustruje teść ruchem.

Do przedszkola wpadły nutki
wszystkie miały czarne butki
czarne szelki i czapeczki
i skakały jak piłeczki.
Ta wysoko, tamta nisko,
ta z plecakiem ta z walizką.
Roztańczone nutki trzy
do, re, mi, nutki trzy.
Poprosiły o mieszkanie
w dużym czarnym fortepianie
i biegały i skakały po klawiszach
czarno - białych.
Ta wysoko, tamta nisko....
Nawet na leżakowaniu
przeszkadzały dzieciom w spaniu
i skakały po kocykach
w czarnych szelkach i bucikach.
Ta wysoko, tamta nisko...
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Wyjaśnienie pojęć nuta, pięciolinia

Nuta – znak, dzięki któremu można zapisać dźwięk
Pięciolinia - składa się z pięciu poziomych, równoległych linii oraz pól pomiędzy tymi
liniami, na niej zapisujemy nuty.

Czwartek 15.04.2021 r.

Wykonaj wspólnie z rodzicami bębenek z puszki , balonika i taśmy
klejącej lub mocnej gumki recepturki. Jeśli nasypiesz do puszki groch,
ryż lub mak otrzymasz marakasy . Możesz pomalować puszkę lub
okleić ją kolorowym papierem. Zapraszam do wspólnej zabawy.

Piątek 16.04.2021 r.
ZESTAW ĆWICZEŃ GIMNASTYCZNYCH

Przygotujcie : piłki.
1. Ćwiczenie dużych grup mięśniowych: Stań luźno w pokoju. Włóż piłkę między stopy,
wyprostuj się i przenieś ręce w bok. Szybko skłoń się do nóg, zabierz piłkę i pokaż ją w górze
przed sobą. A teraz ćwicz szybko: „Schowaj piłkę", „Pokaż".
2. Ćwiczenie mięśni grzbietu: Połóż się przodem (na brzuchu) twarzą do rodzica. Potocz
piłkę przed sobą z ręki do ręki. Ćwicz tak, aby łokcie były nad podłogą. A teraz oprzyj brodę
na piłce i obracaj ją. Ręce w dół, leżą wzdłuż tułowia.
3. Czworakowanie: Potocz piłkę ręką i idź za nią na czworakach. A kto potra popchnąć
piłkę głową? Wstań, postaw stopę na piłeczce i obracaj nią jak „kuleczką". (Nie zapominaj o
drugiej nodze!).
4. Ćwiczenie równowagi: Stań na prawej nodze, kolano podnieś wysoko. Przełóż piłkę kilka
razy pod kolanem lewej nogi (ćwicz stanie jednonóż na lewej i prawej nodze). Spróbuj rzucić
piłkę pod kolanem nogi wzniesionej i złap.
5. Rzuty: Usiądź skrzyżnie. Rzuć piłkę w górę, klaszcz i łap (ćwiczenie powtórz 5 razy).
Rzuć w górę, zatańcz dłońmi „młynek" i łap.
6. Ćwiczenie tułowia, skrętoskłony: Stań w rozkroku. Skłoń się w przód i potocz piłkę po
podłodze z ręki do ręki 10 razy.
7. Ćwiczenie stóp: Połóż się tyłem (na plecach). Włóż piłkę między stopy, unoś do góry 5
razy.
8. Kangurki: włóż piłkę między kolana, skacz, pilnuj aby piłka nie wypadła.
9. Rzut do celu: potrzebujesz kosza lub wiaderka, rzucaj piłką tak by tra ć do środka kosza,
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wiaderka.

10. Na koniec „bomba” – odbij mocno piłkę od podłogi niech wystrzeli w górę, spróbuj ją
złapać.

Pamiętaj o bezpieczeństwie, udanej zabawy.

