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Jaskółeczki dzisiaj będzie muzycznie
Tematem dzisiejszych zajęć będzie
koncert
Wiemy jak bardzo lubicie śpiewać i słuchać muzyki

1. Kochani, poproście rodziców o przeczytanie wiersza B. Formy pt.
„Koncert”.

Dzisiaj ważne wydarzenie.
W filharmonii koncert wielki.
W sali wszędzie pełno ludzi
w wieczorowych strojach pięknych.

Konferansjer właśnie wchodzi,
zapowiada program długi.
Z gracją gości wciąż zabawia,
będą marsze, walce, fugi.

Już na scenie są muzycy
stroją instrumenty swoje.
Skrzypce, flety, wiolonczele,
trąbki, klarnet i oboje.

Pan dyrygent się pojawia,
płyną brawa jak lawina.
Potem długa chwila ciszy,
wreszcie koncert się zaczyna.

Najpierw słychać pierwsze skrzypce,
potem flet gra swoje tryle.
Rogi, obój, dalej harfę
i kontrabas słychać w tyle.

Lecą w górę jasne dźwięki,
aż z wrażenia dech zapiera.
Wtem akordy fortepianu,
tak - to muzyk gra Chopina.

I palcami piękne dźwięki
z instrumentu wydobywa.
Śpiewnie, miękko, a melodia
z serca głębi gdzieś wypływa.

Wszystkim znane: polonezy,
piękne walce i mazurki,
gra muzyka najpierw ciężka,
potem lekka niby chmurki.

Bis, bis, słychać z każdej strony.
Ludzie wstają, biją brawa.
Coś takiego trzeba przeżyć,
to wspaniała jest zabawa.

Jaskółeczki porozmawiajcie z rodzicami na temat wiersza.
● O jakim ważnym wydarzeniu jest mowa w wierszu?
● Jak nazywa się miejsce o którym jest mowa w wierszu, w którym ma odbyć się
koncert?
● Jakie zawody wymienione są w wierszu?
● Kim jest: dyrygent, konferansjer, muzyk?
● Jakie stroje mają na sobie przybyli ludzie do Filharmonii?
● Jakie instrumenty muzyczne wymienione są w wierszu?
● Kim był Chopin?
● Kto to jest kompozytor?
● Jakie tańce wymienione są w wierszu?
● W jaki sposób publiczność pokazuje osobom występującym na scenie że
koncert podobał się im?
● Jak nazywa się rodzaj muzyki, której możemy posłuchać w Filharmonii?

2. Posłuchajcie piosenki „Filharmonia wita”.

https://www.youtube.com/watch?v=UZCX4gUlJZk

3. Obejrzyjcie film „Instrumenty muzyczne”.

https://www.youtube.com/watch?v=jMTrWCC24mg&t=57s

4. Rozwiążcie zagadki muzyczne
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https://www.youtube.com/watch?v=FwkAnAZo_zM

5. Posłuchajcie
muzyki
„Filharmonia
dzieciom”
z
Filharmonii
Częstochowskiej im. Bronisława Hubermana. Usłyszycie tam melodie ze
znanych bajek. Czy wiecie z jakich bajek pochodzą melodie zagrane
przez muzyków?
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https://www.youtube.com/watch?v=aS-HPa-AY7E

6. Przenieśmy się teraz do Opery

😊 Obejrzycie filmy:

„Bajka o Krasnalku Wokalku, odc. 1 - spacer po Operze Wrocławskiej”.

https://www.youtube.com/watch?v=cFs1Ak21Sbk

„Bajka o Krasnalku Wokalku, odc. 2 - instrumenty perkusyjne”.

https://www.youtube.com/watch?v=1fucDxSgoco

7. Kochani, posłuchaliście muzyki z Filharmonii Częstochowskiej oraz
obejrzeliście film o Operze zrealizowany przez Operę Wrocławską. Czy
potraficie powiedzieć, czym różni się Filharmonia od Opery?

8. „Instrumenty muzyczne” – praca plastyczna.

Kochani na stronie
https://ekodziecko.com/category/instrumenty
znajdziecie instrukcję do wykonania własnego instrumentu muzycznego.
Wybierzcie proszę jeden z instrumentów i spróbujcie wykonać go z pomocą
rodziców. Swoimi dziełami możecie pochwalić się na naszym facebookowym
profilu
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