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

01.04.2020

5-6 latki
I. WAŻNE POJĘCIA:
SKALA MUZYCZNA – układ dźwięków uszeregowanych według wysokości.
GAMA – następujące po sobie pojedyncze dźwięki ułożone według reguł danej skali muzycznej.
SOLMIZACJA – system głosek stosowanych w nauce śpiewu.
Posługiwanie się sylabowymi nazwami dźwięków podczas śpiewu ułatwia odczytanie zapisu nutowego melodii.
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II. ZABAWA: „Fasolki”
Da zabawy potrzebnych będzie kilka pomocy:
- kilkadziesiąt ziarenek fasoli (fasolę może zastąpić groch lub większe koraliki) – DZIECI, NIE WKŁADAJCIE ICH DO BUZI!
- kubki np. po jogurcie (tyle, ilu uczestników zabawy)
- trochę wolnej przestrzeni na podłodze
- akompaniament muzyczny „Polka fasolka” https://www.youtube.com/watch?v=aec-XvN8bWI
1. Rozsypcie fasolę na podłodze (niech nie ucieknie wam pod szafę, albo łóżko)
2. Przy akompaniamencie piosenki poruszajcie się między ziarenkami, tak by żadnego
nie nadepnąć – komu się to uda bezbłędnie?
3. Przy powtórzeniu piosenki dziecko porusza się wg poprzedniej reguły, a mama lub
tata włączą 3 razy (na krótko…) pauzę. Dziecko w tym czasie postara się zebrać
jak najwięcej fasolek do kubka – czy uda się zebrać wszystkie w ciągu trzech pauz ?
Jeśli dziecko potrafi włączyć pauzę, można zamienić się rolami.
4. Podzielcie zebrane ziarenka między siebie i ułóżcie z fasolek różne kształty – np. słońca,
kwiatka, owada, dżdżownicy, itp. Czasu jest tyle, ile trwa piosenka.
Nie mówcie od razu, co ułożyliście – to może być zagadka dla pozostałych
uczestników zabawy.
5. Pozbierajcie ziarenka do kubków i wykonajcie takie zadania: - w czasie zwrotek piosenki
poruszajcie się z nimi swobodnie (pamiętając o zakryciu wierzchu kubka,
aby nie wysypała się zawartość) - podczas refrenu spróbujcie potrząsać kubkami
z ziarenkami zgodnie z rytmem.

TEKST PIOSENKI „Polka fasolka”
Co tam sadzi pan Jeremi?
Sadzi w polu fasolę
Po ziarenku bęc do ziemi
"Jaki taki plon zbiorę!"
Refren: Do re mi, fa so la
Fa so la si do
Do re mi, fa so la
Fa so la sol fa
Już po tyczce w górę pnie się
Wesolutka fasola
Pan Jeremi worek niesie:
"Hop, fasolo, do wora!"
Refren: Do re mi, fa so la
Fa so la si do
Do re mi, fa so la
Fa so la sol fa

6. Czas na zaśpiewanie piosenki – powodzenia!

Źródła:
https://epodreczniki.pl/
http://www.muzykotekaszkolna.pl/
http://www.kursnamuzyke.pl/
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