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1. Ćwiczenia ortofonicznie z wykorzystaniem piosenki „Hej, pada, pada..”.

Poniżej  wklejam  film,  który  był  inspiracją  do  dzisiejszych  zajęć.  W  linku  znajdziecie
wszystko co potrzebne do przeprowadzenia tych ćwiczeń.  

https://www.youtube.com/watch?v=c7cBQKGDFXw

Przesyłam również tekst piosenki: 

Hej  pada, pada, deszczyk pada dziś od rana

Zmoczył domy, płoty drzewa, teraz z nami śpiewa.

Kap, kap, kap krople deszczu złap,

Kap, kap, kap po kałużach skacz.

2. Zabawy muzyczno ruchowe do piosenki A. Vivaldiego – „Cztery Pory Roku– wiosna”.

Link do utworu: https://www.youtube.com/watch?v=Z_tk-AhlA1o

Zabawę proponuję od tego, aby prowadzący zabawę zamienił się w Panią Wiosnę.  

 Jestem Pani Wiosna. Zapraszam dzieci na wiosenna łąkę.
„Nadejście wiosny” przy muzyce „ wiosna” A. Vivaldiego.
- Pobawimy się w „ Nadejście wiosny”, ja będę Panią Wiosną, a wy dzieci pączkami kwiatów.
Kiedy dotknę pączek moim kwiatem , zacznie on powoli rozkwitać. Kiedy wszystkie kwiaty 
rozkwitną będą tańczyć w rytm słyszanej muzyki. Proszę abyście uważnie słuchały tej muzyki, 
bo za chwilę o niej porozmawiamy. Przyjmijcie pozycję na czworakach.
Dzieci w rączce mają chusteczkę,  przyjmują pozycję „na czworakach”, są „pączkami 
kwiatów”, które jeszcze nie rozkwitły. Na tle muzyki : Wiosna” A. Vivaldiego. Pani Wiosna 
krąży między kwiatami co chwila dotykając kwiaty swoją czarodziejską różdżką. Muśnięte 
różdżką kwiatki rozchylają się, rozwijają i rosną - unoszenie ciała do wspięcia na palcach. 
Kiedy wszystkie kwiaty rozkwitną zaczynają swój taniec kwiatów machając chusteczką– 
dowolna improwizacja ruchowa będąca ilustracją słuchanej muzyki.

https://www.youtube.com/watch?v=c7cBQKGDFXw
https://www.youtube.com/watch?v=Z_tk-AhlA1o


 Rozmowa na temat wysłuchanego utworu muzycznego :
• Próba rozpoznania i nazwania instrumentu dominującego w utworze:
- Jakie instrument było słychać najczęściej w tym utworze ?( skrzypce)
• określenie nastroju i charakteru wysłuchanej muzyki;
- Jaki nastrój towarzyszy tej muzyce? ( wesoły, radosny )
- Jaka ta muzyka była ?Czy była szybka czy wolna?
- Co wyobrażaliście sobie słuchając tej muzyki ?
• próba odpowiedzi dzieci na pytanie:
- Z jakimi kolorami kojarzy Wam się Wiosna ?

Taniec można powtórzyć jeszcze raz tym razem machając chusteczką tylko w momencie 
powtarzającej się pierwszej frazy utworu. 


