Rytmika
„Muzyka łagodzi obyczaje” wie o tym każdy dlatego też zapraszam wszystkich do wspólnego tańca
i śpiewania. Oto kilka propozycji na spędzenie czasu na wspólnym muzykowaniu.
„Tworzymy instrumenty”
Gitara
Potrzebne będą: opakowanie po chusteczkach higienicznych, rolka po ręczniku papierowym, gumki
recepturki, mocny klej, kolorowe kartki lub papier do ozdoby (albo gotowe naklejki).
Wykonanie: Na opakowanie po chusteczkach naciągamy gumki recepturki wzdłuż dłuższej krawędzi.
Po jednej ze stron zabezpieczamy je rolką po ręczniku tak aby powstał gryf. Sklejamy mocnym klejem
i najlepiej zostawiamy na noc. Drugiego dnia doklejamy pokrętła z papieru i ozdabiamy gitarę według
własnego pomysłu.
Marakasy
Potrzebne będą: środki po „Kinder Niespodziankach” (żółte jajka), kasza (ryż, groch, kamyczki, kulki
do pistoletu – plastikowe lub cokolwiek innego co będzie grzechotać), taśma klejąca lub izolacyjna
(lepsza bo ma ładne kolory).
Wykonanie: Środki po kinderkach napełniamy kaszą (lub innymi materiałami), zaklejamy kinderka w
miejscu zamknięcia jajka. Można okleić taśmą kinderka w drugą stronę lub stworzyć inne wzory z
taśmy.
Inne rodzaje instrumentów na stronie: http://figlujemy.blogspot.com/2015/10/10-

instrumentow-domowej-roboty.html?m=1
Z podanych instrumentów możemy korzystać podczas zabaw muzycznych (jeżeli mamy w
domu inne instrumenty muzyczne można je również wykorzystać).

A teraz zaczynamy zajęcia 
 Zaczynamy jak zwykle od marszu  „Maszeruje wiosna” https://youtu.be/LFPthrmErcY
 Zachęcam do przypomnienia piosenek: Wiosna tuż, tuż ; Kasza marcowa
https://youtu.be/mSGgJIbdWO8.
 Proszę o zapoznanie się z piosenką „Di di di di kle kle”
 Zachęcam do wspólnego muzykowania przy utworze: https://youtu.be/_lb7XU1XFSo
Można wykorzystać zrobione instrumenty lub po prostu drewniane łyżki.
 Na koniec potańczymy i rytmicznie poklaszczemy przy piosence Clap, clap sound.
1. Robimy jeden krok do przodu i trzy klaśnięcia w dłonie – czynność powtarzamy 4 razy,
następnie to samo do tyłu.
2. Robimy „młynek” od dołu do góry i klaszczemy 3 razy, to samo do dołu i również klaszczemy
3 razy. Czynność powtarzamy 2 razy.
Zaczynamy wszystko od początku.
W załącznikach przesyłam piosenki w wersji mp3.

Tańce
Zachęcam do tańca przy muzyce:
Taniec Chu chu ua https://youtu.be/QaCxzdZfBLM
Taniec Ku chi chi https://youtu.be/baEmVCUMJdc

Życzę miłej zabawy!!!
Pozdrawiam
Barbara Pęcka

