2. TEMAT: „MUZYKA NA PODWÓRKU”
Cel: Umuzykalnianie dzieci, rozwijanie sprawności manualnej, kształcenie
mowy i wymowy.
Drogie dzieci. Dzisiaj poznacie dawne wyliczanki podwórkowe i piosenkę, którą śpiewano od
dawna na podwórku podczas zabaw. Dawniej nie było komputerów, konsoli, a dzieci i tak
wspaniale bawiły się. Wspólna zabawa to fajna sprawa!
Praca z obrazkiem „Plac zabaw dla dzieci”
Przyjrzyj się uważnie ilustracji i nazwij to, co widzisz. Podziel wszystkie wyrazy na sylaby. Wskaż
pierwszą i ostatnią głoskę w wyrazach: huśtawka, zjeżdżalnia, drążki, piaskownica, latawiec.

Wyliczanki
Ojej, można “połamać sobie język” przy niektórych wyliczankach. Spróbujcie powtórzyć:
 Ene-due rike fake, torba borba ósme smake, deus deus kosmatetus i morele biks-baks-boks
 Ancy pancy, chust glanc, Amal udy, amal anc. Erwas perwas, koperwas, ty, zajączku,
zmykaj w las....
 Amse kadamse flore, omade omade, omadeo deo riki tiki, deo deo riki tiki, raz dwa trzy –
łapiesz ty!
 Na wysokiej górze rosło drzewo duże, nazywało się: Apli-papli-biten-blau. A kto tego nie
wypowie, ten nie będzie grał!
 Ele mele - zjedz morele. Bango, bango - wcinaj mango. Pomarańcza z marakują do zabawy
się szykują. Raz dwa trzy – szukasz ty!






Palec pod budkę, bo za minutkę budka się zamyka i nie ma kluczyka. Kto nie zdąży, ten
niech zmyka.
Pałka, zapałka, dwa kije, kto się nie schowa ten kryje: raz, dwa, trzy, … dziesięć!
Deszczyk pada, słońce świeci, czarownica masło kleci, czarownica masło kleci, deszczyk
pada, słońce świeci. Co ukleci, wnet zajada, myśli, że to czekolada - zmykaj szybko, bo
odpadasz!
Ence pence cztery ręce, idzie sobie smok w sukience. Elke trelke kartofelke. Smok się
przebrał za modelkę! Cukier, lukier, wrona z krukiem. Wiatr smokowi zwiał perukę! Raz,
dwa, trzy – łapiesz ty!

Słuchanie piosenki „Plac zabaw”
https://www.youtube.com/watch?v=_fgm-kI1RNY
1. Kiedy rano słońce świeci uhahaha
Na plac zabaw idą dzieci uhahaha
Na huśtawki i zjeżdżalnie uhahaha
W piaskownicy też jest fajnie uhahaha
2. Gry, zabawy wymyślają uhahaha
Karuzelą zakręcają uhahaha
I pomysłów mają wiele uhahaha
Z placu zabaw przyjaciele uhahaha
3 tak jak 1
4 tak jak 2

Rozmowa na temat piosenki
 Gdzie idą dzieci rano?
 Co znajduje się na placu zabaw?
 Co tam robią?
Posłuchajcie jeszcze drugiej piosenki (podwórkowej) z wyliczanką waszych babć:
Piosenka „Misia A, Misia B”
https://www.youtube.com/watch?v=wwWpSVYLe1w
Ref:
Misia A, Misia B, Misia Kasia „konface” - Misia A Misia B, kto się z nami bawić chce - x 2
1.

Piękna jest pogoda, w domu siedzieć szkoda,
Chodźmy na podwórko pobawimy się.
Piłeczkę weźmiemy, w gumę poskaczemy,
Trochę odpoczniemy, jeśli tylko chcesz.
Ref:
Misia A, Misia B, Misia Kasia „konface”
Misia A Misia B, kto się z nami bawić chce - x2

2.
Piękna jest pogoda, w domu siedzieć szkoda,
Chodźmy na podwórko pobawimy się.
Trochę pobiegamy, kwiatków nazrywamy,
Dla kochanej mamy jeśli tylko chcesz.
Ref: Misia A …
3.

Piękna jest pogoda, w domu siedzieć szkoda,
Chodźmy na podwórko pobawimy się.
trochę pobiegamy, kwiatków nazrywamy
dla kochanej mamy, jeśli tylko chcesz
Ref: Misia A ….

Zobaczcie układ taneczny do piosenki „Misia A, Misia B”
Ewentualnie - Nauka tańca do tej piosenki
- https://www.youtube.com/watch?v=PTdAD8Ss1NE
Ćwiczenia wokalne
Zaśpiewaj poniższy tekst na wymyślone przez Ciebie
samodzielnie melodie:
Na naszym podwórku karuzela mknie.
My wszyscy bezpiecznie razem bawmy się.
INSTRUMENTY MUZYCZNE
Znacznie lepiej się śpiewa, gdy ktoś nam przygrywa.
Wiem, że znacie wiele instrumentów muzycznych. Ciekawa jestem, czy je rozpoznacie:
https://www.youtube.com/watch?v=rXaURvBhjsI&t=22s
Nazwij poniższe instrumenty:

SAM ZROBIĘ INSTRUMENT MUZYCZNY:
A czy wiecie, że sami możecie zrobić grający instrument? Może spróbujecie!
Wystarczy nalać do kilku szklanek wodę w różnych ilościach (nie musi być kolorowa) i łyżeczką
uderzając o nie wydobędziecie różne dźwięki:

ALBO:

https://ekodziecko.com/zabawkowa-gitara

FLETNIA ZE SŁOMEK

https://ekodziecko.com/kastaniety-z-guzikow

https://ekodziecko.com/tamburyno-z-plastikowych-butelek

https://ekodziecko.com/zaklinacz-deszczu

https://ekodziecko.com/piszczalka
BĘBENEK Z METALOWEJ PUSZKI I BALONA
https://www.youtube.com/watch?v=qN5k2mip8WE
TAMBURYN Z KAPSLI
https://www.youtube.com/watch?v=jJ2SJiP7gyA
GRZECHOTKA Z PLASTIKOWYCH MISEK
https://www.youtube.com/watch?v=jJ2SJiP7gyA
Z tymi instrumentami możemy iść na podwórko - gdy będzie już bezpieczniej - i wspólnie
z kolegami stworzyć orkiestrę!
UDANEJ ZABAWY!

Miłego i słonecznego dnia!

