
Tydzień8 : Muzyka wokół nas

Dzień Dobry Wszystkim!

1. W tym tygodniu będzie muzycznie, ale najpierw poznamy szóstą literkę alfabetu, czyli „f”

Obejrzyjcie proszę ten filmik a potem odpowiedzcie, ile tam było wyrazów na „f” i jaki 
wyraz był ostatni.

ttps://www.youtube.com/watch?v=-xmhpUCU5NE

2. Ponieważ wyraz , o który nam chodzi to wyraz „flet”, to zajmijmy się nim teraz. 
Odpowiedzcie na pytania:

- z ilu głosek składa się ten wyraz;

- z ilu sylab składa się ten wyraz;

- ile jest w nim samogłosek, a ile spółgłosek;

- czy „f” to samogłoska czy spółgłoska

- co to jest flet?

3 Instrumenty

Flet to instrument , oczywiście. Posłuchajmy jak brzmi flet i jeszcze dwa inne instrumenty

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

Czy zauważyliście, że pojawił się tam jeszcze jeden instrument na „f”? Tak, to fagot! 
Bardzo proszę,odpowiedzcie na te same pytania, które Wam zadałam odnośnie fletu.

4.Pisanie litery „f”

Nie jest to proste zadanie , ale spróbujcie, korzystając z tej instrukcji

https://www.youtube.com/watch?v=qyopm0OHJns

5. Zabawa z foką

https://www.youtube.com/watch?v=0B7mSyY_ZnU

Mam nadzieję, że udał się rysunek i że poradziliście sobie z pisaniem. Pamiętajcie,że 
wszystkie litery w wyrazach muszą być ze sobą połączone. Przerwy są między wyrazami. 
A może spróbujecie fokę i podpis ulepić z plasteliny?

6. F jak figury

Przypomnijmy sobie co wiemy na ten temat.

https://www.youtube.com/watch?v=Lv-1s65cgJM

A ile kwadratów, prostokątów, kół, trójkątów jest w Waszym domu?

A może są inne kształty?
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7.Dźwięki

Doskonale wiecie, że nie tylko instrumenty wydają dźwięki. Głos może wydać praktycznie 
wszystko: wiatr, woda, zabawki,nasze poruszanie się,itd

Obejrzyjcie, a potem sprawdźcie, co w waszym domu wydaje dźwięki.

https://www.youtube.com/watch?v=d0HYSGTVOOk

8.Własny instrumenty

Może spróbowalibyście zrobić wspólnie z rodzicami coś co będzie grało? Na przykład to...

https://www.youtube.com/watch?v=GXixu3_Snuk

9. Leśne dźwięki

A teraz niespodzianka. Zapraszam Was na spotkanie z Naszą Panią Rytmiczką.

https://drive.google.com/file/d/13IX4xEwLDlUR3GuKaoWlRyqrvJ5VQkeE/view

https://drive.google.com/file/d/15XHJH_1QCVBrN2oYNNPAMzOSBR01jWFu/view

https://drive.google.com/file/d/1r9Vwt2x_ocTsghTBLrjovs_LptJWGhM_/view

https://drive.google.com/file/d/1oevJ4sc_XAOEG17z-Xkqbx7KWGLzowHq/view

CDN

Bardzo proszę o wykonanie w tym tygodniu ćwiczeń ze strony 26,27,28,29,30,31,32.
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