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1. Do dzisiejszych zabaw możesz wykorzystać instrumenty muzyczne jeśli masz w domu
lub takie, które wykonasz sam.
Oto kilka przykładów:


Marakasy – wykonane z 2 łyżek, pudełka od jajka niespodzianki, kaszy/groch/ryżu
i taśmy klejącej.



Janczary – z rolki od papieru toaletowego lub zwinięte w rurkę kartki, sznurka,
guzików
oraz taśmy klejącej.



Gitara - pokrywka od słoika, gumki recepturki, patyczek do lodów lub kawałek
tekturki,
mocny klej lub taśma dwustronna.



Wirujący bębenek – 2 kółek z bloku technicznego sznurka, koralików, patyczka lub
słomki.

2. Następnie na zmianę z rodzicem grajcie na wybranym instrumencie rytm, który druga
osoba musi powtórzyć.

2. Włączcie nagranie poniżej i spróbujcie zagrać do niego wspólny koncert.
[audio mp3="https://wrobelekelemelek.pl/wp-content/uploads/2021/04/Antonio-VivaldiWiosna.mp3"][/audio]

2. „Na koncercie” – obejrzyjcie fragment filmu i powiedzcie jak powinno zachowywać
się na koncercie
w filharmonii?
3.
https://www.youtube.com/watch?v=fbKHROpK3PQ

5. „Wiosenny krajobraz z brzozami” – zabawa muzyczno-plastyczna. Dzieci mają
rozłożone
na stolikach kartki, farby plakatowe (kilka kolorów) ale mocno rozwodnione, pędzle.
Rodzic wyjaśnia: Za chwilę usłyszycie muzykę. Zamieńcie wasze pędzle w tancerzy,
którzy przy tej muzyce będą tańczyć, a przy okazji malować linie, wzory i inne esy-floresy.
Do każdego koloru jest jeden pędzel – wybierzcie dla siebie pierwszy kolor. Podczas trwania
muzyki nie dobieramy farby – tancerz nie może przerywać tańca.

Rodzic puszcza utwór muzyki klasycznej, np. „Wiosna” A. Vivaldiego, a dziecko maluje.
Gdy prace schną, wydzierają z białego papieru paski o szerokości 2–3 cm rożnej długości
i komponują z nich pień brzozy – czarną kredką rysują krótkie kreski. Kompozycję naklejają
na pomalowany i wyschnięty karton.
Na koniec pęczkami patyczków higienicznych maczanymi w jasnozielonej gęstej farbie
stemplują
delikatnie liście.

6. „Kuchenni malarze” – zabawa grafomotoryczna z wykorzystaniem tacek z mąką,
kaszą
lub innym materiałem, który znajdziecie w kuchni.

6. „Wiosna w sztuce” – z elementów, które znajdziecie podczas spaceru skomponujcie
bukiet
lub prace przestrzenną według własnego pomysłu.

