
CZĘŚĆ V                    08.04.2020
RYTMIKA (nauczanie zdalne) w Przedszkolu im. Krasnal Hałabała w Kaźmierzu 

5-6 latki

I.  WAŻNE POJĘCIA przypomnienie:

PAMIĘĆ SŁUCHOWA – pamięć odznaczająca się szybszym i łatwiejszym utrwalaniem się w niej tego, co się
….........................……     .słyszy, niż tego, co się widzi.

                                           

II.  ZABAWA: „Gdzie są pisanki ?” (propozycja zabawy na poranek w Wielki Czwartek)

- Do zabawy będzie potrzebnych kilka, bądź kilkanaście pisanek, mogą być też ewentualnie kolorowe piłeczki lub klocki
..(ważne by dzieci wiedziały, co mają znaleźć) oraz koszyk dla każdej osoby .

- Zabawa polega na poruszaniu się improwizowanym, tanecznym krokiem do piosenki i zbieraniu do swoich koszyczków przez dzieci
..pochowanych przez rodziców w różnych miejscach przedmiotów.

- Zabawę można też odwrócić i dzieci mogą spróbować schować ustalone wcześniej przedmioty tak, że i rodzice i dzieci 
...będą jednocześnie szukać przedmiotów.

- Na zakończenie zabawy można policzyć, ile każdej osobie udało się znaleźć przedmiotów.

Zabawa ta może towarzyszyć  też szukaniu przez dzieci w czwartkowy poranek  „Wielkanocnego prezentu od Zajączka”  :-)

Propozycja akompaniamentu  „Co nam dziś zajączku dasz ?”: https://www.youtube.com/watch?v=GhHcInitwBs 

III.  ZABAWA: „Zgadywanka – Wielkanoc”

Propozycja zabawy polega na odgadywaniu symboli Wielkanocy po wysłuchaniu przez dzieci krótkich wierszyków-zagadek:

W trakcie zgadywanki można włączyć melodię „Wiosna” A. Vivaldiego, która będzie w tle umilała czas: 
https://www.youtube.com/watch?v=rANDOonihZg 

Odpowiedzi do zgadywanki: 1. Zając, 2. Baranek, 3. Kurczątko, 4. Jajko 5. Pisanki.

Źródła:
https://sjp.pwn.pl/slowniki/pami%C4%99%C4%87%20s%C5%82uchowa.html 
https://www.przedszkola.edu.pl/jajeczkowe-maski---scenariusz-zajec-plastyczno-ruchowych.html 
 https://www.youtube.com/watch?v=GhHcInitwBs
https://www.youtube.com/watch?v=rANDOonihZg 

1.
Długie uszy, mały ogon, bardzo jest nieśmiały.
I z ogonkiem jak pomponik przez zielone pola

goni...

3.
A tu znowu taki ptak;

Kulisty, złocisty,
który kwoczą mamę ma 

i z jajka się wykluwa. 
5.

A jak nazywają się jajka:
białe, żółte, ozdabiane,

na Wielkanoc darowane? 

2.
Drugi zwierz, całkiem mały.

Ma dwa rogi, cztery nogi,
z wełny kożuch na mróz srogi.

Trawę skubie cały ranek,
ten biały ...

4.
Kura je zniosła, mama

przyniosła,
ugotowała i dzieciom dała. 

https://www.youtube.com/watch?v=rANDOonihZg
https://www.youtube.com/watch?v=GhHcInitwBs

