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Ankieta do pobrania.
12 Maj 2020

Muminki

p.Wioleta

Przesyłam państwu pismo do przeczytania, które jest skierowane do rodziców dzieci
oddziałów przedszkolnych i przedszkoli.
Poniżej macie państwo ankietę do pobrania i wypełnienia i przesłania na adres

muminkip.31@gmail.com .
Termin nadsyłania do dzisiaj – wieczór.
ANKIETA_PLA – ankieta do wypełnienia
pismo do rodzico_w_z_łobki i przedszkola – pismo do przeczytania

Muzyka współczesna.
12 Maj 2020

Muminki

p.Wioleta

1 „Gatunki muzyczne” – dzisiaj zapoznamy was z różnymi gatunkami muzyki.
Disco – disco to muzyka taneczna.
00:00

00:00

Techno – to muzyka elektroniczna o jednostajnym, regularnym rytmie.
00:00

00:00

„Kosmiczne dźwięki” – opowieść ruchowa..
Dzieci leżą na dywanie z zamkniętymi oczami i próbują zapamiętać, co widzą w wyobraźni.
Po wysłuchaniu utworu opowiadają o swoich wyobrażeniach.
A teraz wyruszymy w kosmiczną podróż. Usiądźcie w wymyślonych przez siebie statkach

kosmicznych, zapnijcie pasy, odpalcie silniki i startujemy.
Podczas podróży spotykacie asteroidy, które omijacie albo rozbijacie, strzelając do nich.
Rock and roll – jest to muzyka taneczna, dynamiczna i bardzo rytmiczna.
00:00

00:00

Rock – muzyka która wykorzystuje przede wszystkim brzmienie różnych gatunków gitar:
elektrycznych, elektrycznych basowych i perkusji.
00:00

00:00

Wysłuchajcie utworu rockowego i zastanówcie się, jaki instrument jest w tym gatunku
muzycznym najważniejszy (gitara elektryczna)
„Koncert rockowy” – naśladowanie. „Koncert rockowy” – wyobraźcie sobie, że jesteście
gitarzystą i próbują naśladować grę na gitarze elektrycznej – w takim tempie, jakie słychać
w utworze.
Jazz – jest to połączenie muzyki ludowej, artystycznej i rozrywkowej..(przykład muzyki)
00:00

00:00

Muzyka klasyczna, poważna – o tej muzyce porozmawiamy jutro.
00:00

00:00

.
2„Taneczne improwizacje” – tańczenie do różnych gatunków muzycznych, określanie
tempa, nastroju.
Proszę włączyć utwory z poprzedniego ćwiczenia, a zadaniem dzieci jest tańczenie, tak jak
prowadzi je muzyka. Pod koniec tańców, dziecko określa jak mu się tańczyło, który utwór
najbardziej przypadł mu do gustu. Określa nastrój i tempo muzyki.
3.„Gitara” – praca techniczna.
Przyjrzyjcie się gitarom, wyróżniamy gitary:
– klasyczne,akustyczne
– elektryczne
– elektryczne basowe,

Macie dzisiaj okazję zrobić gitarę.

Do tego celu potrzebujecie:
*pudełka np. po chusteczkach, mleku, soku itd.
*kolorowy papier, gazety,
*żyłka, sznurek,
*nożyk
– oklejcie pudełko kolorowym papierem lub wydzieranką z gazety,(jeżeli nie macie
pudełka po chusteczkach, to w pudełku najpierw musicie wyciąć otwór)
– następnie umocujcie mocny sznurek, żyłkę, tak by przechodziła nad otworem w pudełku
(pudełko odgrywa rolę pudła rezonansowego).
– Na rantach pudełka rodzic może wykonać niewielkie nacięcia nożykiem, by struny się nie
przesuwały.
– Następnie dzieci wycinają z kartonu gryf oraz główkę gitary i rysują na nich progi i struny.
4.„Pląsy muzyczne” – zabawa relaksacyjna (masażyk). Dziecko, rodzeństwo, rodzic,
siedzą w kręgu jedno za drugim, wykonują masaż pleców osoby siedzącej przed sobą
zgodnie ze słowami i ruchami w wierszyku:
Idą słonie, (na plecach kładziemy całe dłonie)
potem konie, (na plecach kładziemy piąstki)
panieneczki na szpileczkach. (palce wskazujące z gryzącymi pieseczkami – szczypanie)
Świeci słonko, (zataczamy dłońmi kółka)
płynie rzeczka, (rysujemy linię)
pada deszczyk. (uderzamy w plecy wszystkimi palcami)
Czujesz dreszczyk? (łaskotanie)
5.Praca domowa:
Pięciolatek karty4 – strona 15a/b
Czterolatek karty2 – strona 36
Przyślijcie zdjęcia swoich gitar pod adres

muminkip.31@gmail.com

Życzymy udanej zabawy.

Nasze Muminki.
11 Maj 2020

Muminki

p.Wioleta

Witamy was Sebastianie i Dawidzie.

,,Sebastian i brat Dawid pozdrawiają

️”

Instrumenty dawniej i dziś.
11 Maj 2020

Muminki

p.Wioleta

W tym tygodniu wybierzemy się do krainy muzyki.
1.Co to są instrumenty? – Dzieci wyjaśniają, co to są instrumenty i wymieniają wszystkie,
które znają.
2. „Dawne instrumenty” – jednym z pierwszych instrumentów, jakich używał człowiek,
było jego własne ciało – klaskał, tupał, wydawał różne okrzyki. Następnie wykorzystywano
przedmioty codziennego użytku, tworząc z nich proste instrumenty, np. grzechotki, bębny.
Instrumenty dawne różniły się od dzisiejszych kształtem, strojem i brzmieniem.

bęben

fidel

flet

harfa

organy

3 „Jakie znasz instrumenty?” – prezentacja instrumentów, spróbujcie podać ich nazwy.

Instrumenty perkusyjne z naszego kącika
muzycznego w sali w przedszkolu.

Nazwy instrumentów : janczary, talerze,
trójkąt, bębenek,
dzwonki, klawesyn,
tamburyno

Instrumenty dęte:
trąbka

00:00

00:00

saksofon

00:00

00:00

akordeon

00:00

00:00

flet prosty

00:00

00:00

klarnet

00:00

00:00

harmonijka ustna

00:00

00:00

Instrumenty strunowe:
skrzypce

00:00

00:00

gitara

00:00

00:00

harfa

00:00

00:00

pianino

fortepian

00:00

00:00

4 „Czasem słońce czasem deszcz” – K. Szczerbakowska-Biniszewska
(według Programu Kraina Muzyki)
Dawno, dawno temu w Krainie Muzyki żyli szczęśliwi mieszkańcy. Codziennie świeciło
słońce, wszędzie rosły nutki, a każdy mieszkaniec krainy grał na instrumencie, śpiewał i
tańczył. Nawet psy zamiast szczekać gwizdały. Wszystkim żyło się miło, więc w Krainie
Muzyki brzmiały same wesołe melodie. Do czasu! Pewnego dnia do wesołej Krainy
przybyła smutna wróżka Kropelka. Pozazdrościła mieszkańcom szczęścia i wesołości,
zrzuciła na całą krainę deszcz. Padał wiele dni i nocy, przez co nutki nie rosły już tak
szybko, a mieszkańcy byli bardzo smutni. Zaczęli też grać smutne melodie. Na szczęście o
smutnym losie muzyków usłyszała dobra wróżka – Pani Muzyka. Swoimi wesołymi czarami
złagodziła smutne zaklęcie wróżki Kropelki. Od tej pory w Krainie Muzyki czasem świeci
słońce, a czasem pada deszcz.
Jak nazywa się miejsce, o którym jest opowiadanie?(Kraina muzyki)
Dlaczego jej mieszkańcy na początku byli bardzo szczęśliwi?
Kto odwiedził Krainę Muzyki?
Jak dziś jest w Krainie Muzyki?
Smutek w muzyce nazywa się moll,
a wesołość – dur.
5.Posłuchajcie teraz muzyki i oceńcie, w jakim momencie jest ona smutna-moll czy
wesoła – dur?
00:00

00:00

6,,Hymn krainy muzyki” – sł i muz. Aleksandra Chmielewska i Karolina
Szczerbakowska- Biniszewska
00:00

00:00

Gdy w przedszkolu gra muzyka – tańcujemy wkoło. (obrót z rękoma na biodrach)
Nie ma ciszy, nie ma nudy – bardzo jest wesoło! (kręcenie palcem wskazującym kółka)

Ref.: I każdy z nas dobrze wie, Kraina Muzyki wspaniała jest! (wskazujemy na siebie, mamę,
tatę itd.)
Szybkie, skoczne pioseneczki – wszyscy uwielbiamy, (szybki bieg w miejscu)
A przy wolnych – jak żółwiki wolno się ruszamy. (powoli kroczymy)
Ref.: I każdy z nas dobrze wie, Kraina Muzyki wspaniała jest! (wskazujemy na siebie, mamę,
siostrę itd.)
Trąbka, flecik i fortepian – grają dziś od rana: (naśladujemy grę na trąbce
,flecie,fortepianie)
Trutu, tu tu, fiju, fiju, bum, bum, na, na, na
Ref.: I każdy z nas dobrze wie, Kraina Muzyki wspaniała jest!
Lecz, żeby na instrumentach grać, (rozkładamy ręce)
Trzeba się na muzyce znać,
Rozumieć cały nutowy świat,
Ty rozumiesz? (pokazujemy na mamę itd )
On rozumie?
Bo ja TAK! (pokazujemy na siebie)
Wszystkie te muzyczne sprawy – to nie tajemnica, (kręcimy palcem wskazującym)
Dzięki naszej ulubionej – Pani Muzyce! (krzyżujemy ręce jak do objęcia się)
Ref.: I każdy z nas dobrze wie, Kraina Muzyki wspaniała jest! (wskazujemy na każde
dziecko)
7.Zabawa z pokrywkami.

8. Praca domowa:
Pięciolatek karty4 – strona 14a/b
Czterolatek karty2– strona 35
Posłuchajcie instrumentów i zaznaczcie w książce zgodnie z poleceniem.
00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

fortepian, harfa, skrzypce, trąbka, trójkąt, bęben
Życzymy miłej zabawy.pani Wioleta i pani Zosia.

Gimnastyka buzi i języka
11 Maj 2020

Gumisie, Krasnoludki, Muminki, Pszczółki, Puchatki, Smerfy

Wiosenna-gimnasyka-buzi-i-języka
Miłej zabawy

😉😉😉

Nasze Muminki.
10 Maj 2020

Muminki

p.Wioleta

Witaj Lenko. Cieszymy się,że czynnie uczestniczysz w naszych
zajęciach internetowych i samodzielnie wykonujesz zadania z
naszej książki. Brawo!

,,Lenki zadanie samodzielnie wykonane :)”

p.Katarzyna

Płynie Wisła płynie po
polskiej krainie.
8 Maj 2020

Muminki

p.Wioleta

1.Dzisiaj zaczniemy od krzyżówki– poproście rodziców, aby wam przeczytali pytania, a wy
spróbujcie odpowiedzieć.

00:00

00:00

2.Pokażcie Wisłę na mapie, dzieci rysują palcem po mapie. Co przypomina kształtem
Wisła?. Dzieci zgłaszają swoje pomysły.
Wisła jest najdłuższą rzeką w Polsce.
00:00

00:00

3. Obejrzyjcie teraz krótki film o Wiśle.
Rzeka Wisła – film do ściągnięcia na komputer
4.Obejrzyjcie teraz obrazki a dowiecie się, przez jakie miasta przepływa Wisła.

