
Witamy w środę!

Poproś rodzica lub starsze rodzeństwo o 

przeczytanie wiersza

  W. Chotomskiej 

„Co słychać na wsi”

Co słychać? Zależy gdzie.
Na łące słychać: Kle, kle!

Na stawie: Kwa, kwa!
Na polu: kraaa!

Przed kurnikiem: - kukuryku!
- ko, ko, ko, ko, ko w kurniku

Koło budy słychać: - hau!
A na progu - miau.

A co słychać w domu
Nie powiem nikomu ...

Odpowiedz na pytanie :

Jakie zwierzęta możemy usłyszeć w zagrodzie wiejskiej? 

( na podstawie wiersza oraz własnych doświadczeń).

Zagadki słuchowe „Odgłosy z wiejskiego podwórka”

https://www.youtube.com/watch?v=g0y37RE8xwE

Spójrz na obrazki: na wsi zawsze jest głośno i wesoło. 

Z każdej strony słychać głosy różnych zwierząt. 

Posłuchaj odgłosów zwierząt, 

podaj nazwę zwierzęcia spróbuj je naśladować

i odszukaj odpowiedni pasujący obrazek.

https://www.youtube.com/watch?v=g0y37RE8xwE


 



kura- gdacze, 

świnia- kwiczy,

kot- miauczy,

kaczka- kwacze, 

koń- rży,

pies- szczeka, 

krowa- muczy, 

kogut- pieje, 

gęś- gęga, 

indyk- gulgocze.



Posłuchaj piosenki  „Dziwne rozmowy”

https://www.youtube.com/watch?v=qc5a7O1odnI

- posłuchaj jeszcze raz i rytmicznie wyklaskuj tekst

- spróbuj  naśladować głosy zwierząt z piosenki

I W chlewiku mieszka świnka
I trąca ryjkiem drzwi
Gdy niosę jej jedzenie

To ona „Kwi, kwi, kwi”

II Na drzewie siedzi wrona
Od rana trochę zła

Gdy pytam „Jak się miewasz?”
To ona „Kra, kra, kra”

III Opodal chodzi kaczka
Co krzywe nóżki ma

Ja mówię jej „ Dzień dobry”
A ona „ Kwa, kwa, kwa”

IV Przed budą trzy szczeniaczki
Podnoszą straszny gwałt
Ja mówię „Cicho pieski!”

A one „hau, hau, hau”

Zabawa inscenizowana przy piosence „Dziwne rozmowy”

Poproś rodzica o wydrukowanie obrazków zwierząt z piosenki, 

a ty przyklej je do patyczka szaszłykowego i poustawiaj w różnych częściach pokoju. 

Słuchając piosenki zbliż się do danego zwierzątka, 

naśladuj poruszanie się i głosy zwierząt 

występujących w piosence ( świnka, wrona, kaczka, trzy szczeniaki).

https://www.youtube.com/watch?v=qc5a7O1odnI


Ćwiczenia oddechowe z piórkami. 

Przygotuj sobie kilka piórek, 

gdy ich nie ma w domu mogą być serwetki lub chustki higieniczne.

Wyobraź sobie że jesteś na wiejskim podwórku.

Za chwilę odbędzie się tu ptasi koncert. 

Ptaki z wiejskiego podwórka postanowiły nauczyć się śpiewać. 

Jednak żeby ładnie śpiewać trzeba mieć długi oddech. 

Włączamy piosenkę. Dmuchaj, starając się jak 

najdłużej utrzymać w powietrzu piórka.

 Posłuchaj utworu Modesta Musorgskiego „Taniec kurcząt w skorupach”

https://www.youtube.com/watch?v=e2ziz9Z6G84

-  określ jego tempo i nastrój.
-zabawa muzyczno-ruchowa 

https://www.youtube.com/watch?v=e2ziz9Z6G84


„Taniec kurcząt” i improwizacja tańca tytułowych zwierząt.

Pozdrawiamy!


