
Dzień dobry moje  Żabki oraz drodzy rodzice. Zapraszam do wspólnej 
zabawy we wtorek.

Aktywność językowa
 Na początek ciekawostka o naszym Frycku, że nie tylko był uzdolniony 
muzycznie, ale też tworzył poezję. To jest fragment jego wiersza, który 
napisał jako dziecko. Poproszę rodziców, aby Wam go przeczytali i razem 
żebyście spróbowali opowiedzieć, co  chłopiec chciał powiedzieć przez ten 
wiersz – czy chciał opisać jakąś sytuację, czy jest to wesoły wiersz, czy 
smutny? Itd.

Co to? Podnieść się nie mogę?
Pewnom złamał lewą nogę.
Co to? Wszyscy pomieszani,
To kurcz! Woła jedna pani.
Przelękła się mama,
Zawołano papę,
Jakaś druga dama
Woła: na kanapę!
Wszyscy mnie z ziemi podnoszą
I na kanapę wynoszą,
A ktoś tam niemiłosiernie
Gniecie kolano niezmiennie.
W mazurku ustali
Szkoda, wielka szkoda;
Doktora szukali,
Przyszedł golibroda.

Zródło:
www.chopin.darmowefora.pl/index.php?topic=87.0

Drodzy rodzice!- trzeba dziecku wyjaśnić pewne pojęcia jak np. golibroda, 
czy „”...w mazurku ustali”
Pobawcie się tym wierszykiem- można powiedzieć go na sylaby- czytajmy 
dziecku wersami , a dziecko mówi ten wers na sylaby. Spróbujmy choćby 
do fragmentu wiersza wymyślić  jakąś melodię i go zaśpiewać. (może to 
być melodia jakiejś  znanej piosenki) Można wybrać również kilka 
wyrazów , żeby dziecko powiedziało jaką głoskę słyszy na początku 
wyrazu np. mama, dama, pani- niektórzy bardzo dobrze sobie z tym radzą. 

http://www.chopin.darmowefora.pl/index.php?topic=87.0


Zachęcam do takich  zabaw w głoskowanie, ponieważ jest to trudne dla 
większości dzieci – na początek ważne ,żeby słyszały głoskę na początku 
wyrazu.  W miarę ćwiczeń można głoskować wyrazy trzy głoskowe np. 
las, lis, los, dom np. l-a-s, l-i-s, l-o-s, d-o-m   itp. 

Aktywność muzyczna.

Zapraszam Was dzisiaj na lekcję rytmiki – myślę, że będziecie się 
wspaniale bawić .POWODZENIA!- podczas tych zabaw poznacie 
wartości nutowe.
https://www.youtube.com/watch?v=Zg7pCZOtMXo

Teraz  zapraszam na relaksacyjny masaż z wykorzystaniem utworu 
Fryderyka Chopina - „Preludium deszczowe”Des-dur op.28 nr.15

„MASAŻ RELAKSACYJNY.”- Dziecko siedzi za rodzicem i  wykonuje 
masaż na plecach rodzica według słów rodzica. 

KONCERT CHOPINOWSKI zapraszam Was rodzice do wspólnej 
zabawy z dzieckiem- załączamy utwór- rodzic opowiada:Przy pianinie 
siedzi Chopin (siedzimy z wyprostowanymi plecami) i pięknie nam gra. 
(dziecko głaszcze rodzica po włosach i ramionach)  Na klawiszach palce 
składa leciuteńko, ( dz. delikatnie opukuje plecy rodzica i lekko 
dmucha we włosy) Słychać, jakby deszczyk kapał: kap! Kap! ( dz.szybko 
i lekko stuka wszystkimi palcami) – podczas taktów o łagodnej muzyce 
powtarzamy te czynności. A tu nagle zmiana rytmu, klawisze aż drżą, 
(delikatnie potrząsamy plecami) po klawiszach wszystkie palce szybko 
mkną, (dz. ostukuje plecy rodzica krawędziami dłoni  i na zmianę 
mocno stuka palcami)    Na koniec powrót do delikatnej muzyki (ruchem 
okrężnym dz. gładzi plecy rodzica dłonią)  Czujesz dreszczyk? (dz. 
delikatnie szczypie kark) 

https://www.youtube.com/watch?v=SoteyAXuEKY – utwór do zabawy

https://www.youtube.com/watch?v=SoteyAXuEKY
https://www.youtube.com/watch?v=Zg7pCZOtMXo



