
Temat kompleksowy: „Łąka w maju”                               
Termin realizacji: 11.05.2020.- 15.05.2020r.

 Środa dn. 13.05.2020r.

Drodzy Rodzice i Drogie Dzieci ! 

Witamy Was w przestrzeni olimpijskiej.
Na dzisiejszych zajęciach będziemy rozwijać słuch muzyczny oraz wykonywać

ćwiczenia zgodnie z poleceniem. Poznacie również piosenkę „Bal na łące”. 
Nasze zajęcia składają się z dwóch części: część I - główna, część II- popołudniowa
utrwalająca.  
Zapraszamy do wspólnej zabawy !

CZEŚĆ I

1. Na początek zaśpiewajcie na powitanie naszą piosenkę                                       
(poniżej link do piosenki)
https://www.youtube.com/watch?v=fLX5nj9jeuk

          Poziom 1. Zabawę muzyczno – ruchowo – naśladowczą dostosowujemy do   
możliwości dziecka, wspomagamy metodą F. Affolter.

2. Na rozgrzewkę pochodźcie po pokoju po obwodzie koła, głośno licząc: jeden,
dwa, trzy, cztery, pięć. Po każdym pięć zmieniajcie kierunek marszu. 

Poziom 1.  Dziecko  wspomagane  przez  Rodzica  chodzi  w  miejscu;  Rodzic
nadaje rytm ruchom dziecka licząc raz, dwa, raz dwa...

https://www.youtube.com/watch?v=fLX5nj9jeuk


3. Posłuchajcie piosenki „Bal na łące” Link do pobrania 
https://www.youtube.com/watch?v=VL-IW-Xy0Jo

I. Kiedy świeci słoneczko,

to na łące nad rzeczką

świerszcze stroją skrzypeczki

do wiosennej poleczki.

II. Dylu – dylu już grają,

grube bąki śpiewają,

myszki tańczą poleczkę,

sapią przy tym troszeczkę.

III. A trzy małe biedronki

nie chcą tańczyć tej polki

i czekają na walca,

aby tańczyć na palcach.

https://www.youtube.com/watch?v=VL-IW-Xy0Jo


4. Pamiętacie o jakich zwierzętach dzieci śpiewały w piosence. Tak ! Macie
rację to był: świerszcz, bąk, mysz i biedronka. Poszukajcie ich w obrazkach:

Poziom 1. Rodzic utrwala z dzieckiem nazwy zwierząt w oparciu o obrazki.

5. Teraz zapraszamy Was do wspólnej zabawy muzycznej z piosenką „Bal na 
łące”. https://www.youtube.com/watch?v=5V7zatwj5dM 

https://www.youtube.com/watch?v=5V7zatwj5dM


   5.Czas  na  zabawy  ruchowe  -  naśladujecie  ruchy  zwierząt:
https://www.youtube.com/watch?v=yAxf2YIkwHE 

ślimak: poruszajcie się bardzo powoli  na brzuszkach po podłodze, 

pszczoła:  biegajcie  po  pokoju  naśladując  lot  pszczoły,  co  chwilę  przystańcie  by
zebrać nektar z kwiatów, 

biedronka: zróbcie delikatny skłon do przodu i w takiej pozycji powoli maszerujcie,

https://www.youtube.com/watch?v=yAxf2YIkwHE


 motyl: rozłóżcie szeroko ręce i naśladujcie lot motyla. 

Poziom 1.  Rodzic dostosowuje ruchy naśladowcze do możliwości  dziecka.  
Ślimak- próby poruszania się do przodu w pozycji na brzuchu; pszczoła-     
w  siadzie  -szybkie  machanie  rączkami;  biedronka-  w  siadzie  przesuwanie  
dłońmi  dziecka   po  nogach,  motyl-  w  siadzie  machanie  wyprostowanymi  
rękoma. Za każdym razem Rodzic pokazuje dziecku obrazek i określa jakie  
zwierzę będzie naśladowane.

6.  Na  zakończenie  zapraszamy  Was  do  kilku  ćwiczeń.  Pamiętajcie,  że  
wycieczka na łąkę wymaga od nas dużo siły i sprawności. Musimy trochę nad  
tym popracować a przy okazji poćwiczycie sobie niektóre części ciała               
i powtórzycie sobie ich nazwy. 

Link do pobrania https://www.youtube.com/watch?v=_MJUccU_vp4 

źródło Zabawy muzyczne, cz.2 - Na łące - Anima Piano Sebastian Dusza

CZEŚĆ II

1. Posłuchajcie  jeszcze  raz  piosenki  „Bal  na  łące”  Link  do  pobrania
https://www.youtube.com/watch?v=VL-IW-Xy0Jo i zagrajcie razem z nami na
butelkach z ryżem lub z piaskiem ( nagranie wideo ).

Życzymy udanej zabawy ! 
Nauczyciele: Małgorzata Gerek, Ewa Chmielewska, Magdalena Kołak 

https://www.youtube.com/watch?v=VL-IW-Xy0Jo
https://www.youtube.com/watch?v=_MJUccU_vp4

