
                                                                                                                   Legionowo, 27.04.2020

Witajcie Biegusie!

Witam w poniedziałek 27.04.2020r.
Dzisiejsze zajęcia wpisują się w przestrzeń ruchowo – muzyczną. 
Celem zajęć będzie nauka piosenki, określenie jej nastroju i budowy, rozpoznawanie i
nazywanie miejsc Legionowa oraz rozwijanie sprawności fizycznej i 
grafomotorycznej.

1. „Najpiękniejsze miejsce świata”

Zapoznajcie się z treścią piosenki pt. „Najpiękniejsze miejsce świata” sł. i muzyka -   
Krystyna Gowik.

https://www.youtube.com/watch?v=31iMeePXKM8 

Po wysłuchaniu piosenki odpowiedzcie na pytania:
– O jakim miejscu jest piosenka?
– Jakie ono jest?
– Co to znaczy, że mamy swój kawałek Polski?

Spróbujcie określić nastrój piosenki oraz jej budowę (podział na zwrotki, refren, 
powtarzalność treści ).

Przyjrzyjcie się poniższym zdjęciom. Czy znacie te miejsca? Spróbujcie je nazwać 
albo powiedzieć gdzie się znajdują. Może mieszkacie w ich okolicy albo mijacie 
podczas drogi do przedszkola lub spaceru?

                                             Miejski Ośrodek Kultury

https://www.youtube.com/watch?v=31iMeePXKM8


                                           Pomnik Józefa Piłsudskiego

                             Fragment ulicy Piłsudskiego w centrum miasta

                                            Urząd Miasta Legionowo



                Pomnik Marii Konopnickiej – patronki Liceum Ogólnokształcącego

                                                    Arena Legionowo

 
2. „Spacer po mieście”

Najlepszym sposobem na rozwijanie sprawności fizycznej jest ruch na świeżym 
powietrzu. Wykorzystajcie piękną wiosenną pogodę i to, że można wychodzić już na 
spacer na swoje ulubione zajęcie na świeżym powietrzu: jazdę na rowerze, 
hulajnodze, rolkach czy grę w piłkę.

Przygotujcie 4 karteczki : na jednej narysujcie 1 serce,
                                          na drugiej 2 serca,
                                          na trzeciej 3 serca,
                                          na czwartej 4 serca.



W rytmie nagrania piosenki swobodnie maszerujcie po pokoju. Co jakiś czas 
zatrzymujcie muzykę, rodzic w tym czasie niech unosi wybraną karteczkę, a wy 
wykonujcie odpowiednie ruchy:

– karteczka z jednym serduszkiem – miarowe, rytmiczne klaskanie,
– karteczka z dwoma serduszkami – naprzemiennie – klaskanie i tupanie,
– karteczka z trzema serduszkami – naprzemiennie – klaskanie, tupanie i obrót 

wokół siebie,
– karteczka z czterema serduszkami – naprzemiennie – klaskanie, tupanie, obrót 

wokół siebie, ukłon.

Możecie  wymyślić inne ruchy  i obrazki. Możecie też wybrać jakąś inną 
piosenkę, tę która lubicie. Zaproście do zabawy rodziców albo rodzeństwo.
Udanej zabawy! 

Uzupełnijcie załączone karty pracy: 
– fioletowe cz.4, str.20,
– załączone poniżej

Miłej pracy :)
Anna Cybula
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 Odszukaj 10 różnic między rysunkami. Zaznacz je na rysunku, który jest na dole karty. 
Pokoloruj rysunek, który jest na górze karty. 
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 Rysuj coraz mniejsze szlaczki.


