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*Rysowanie przy muzyce – reagowanie na umówione sygnały, usprawnianie małej motoryki  R. zaprasza do rysowania dziecko wykonuje to co,  podpowiada muzyka: płynna – dziecko rysuje w powietrzu fale, łuki;   szybka – dziecko rysuje zygzaki kropki, koła.  Zabawę należy powtórzyć kilkakrotnie - można dać dziecku kartkę i kredkę do rysowania muzyki YouTube;  https://youtu.be/fC1bVGNgtzM?t=12


* „W filharmonii ” – https://www.youtube.com/watch?v=_Q6eThkY-70  (YouTube Koncert orkiesyry symfonicznej Kamil Madoń) Z wizytą w filharmonii słuchanie  orkiestry symfonicznej, dziecko próbuje   rozróżniać dźwięki ciche  i głośne w trakcie oglądania. Po filmie  R   Pyta: Skąd muzycy wiedzieli, jaka grupa ma grać?; Skąd wiedzieli, czy mają grać cicho, czy głośno?; Jak się nazywa osoba, która kieruje orkiestrą?.   Skąd muzycy wiedzą, jak mają grać?;  Kim jest dyrygent?. Dzieci oglądają ilustrację orkiestry( można wstrzymać oglądanie), R. zwraca szczególną uwagę na dyrygenta .                                                                                                                                                                        Zabawa:  R. mówi, że będzie dyrygentem. Teraz jest czas, kiedy można nastroić instrumenty, tzn. sprawdzić, czy wydają właściwe dźwięki – dziecko próbuje grać na instrumencie. R. – dyrygent pokazuje dziecku gesty: szeroko rozłożone ręce – głośna muzyka, dłonie złączone – cicha muzyka, ręce w górze szybka muzyka, ręce w dole  – wolna muzyka. Dziecko gra według wskazówek dyrygenta. Po zabawie R. prowadzi rozmowę. Pyta: Skąd muzycy wiedzieli, jaka grupa ma grać?; Skąd wiedzieli, czy mają grać cicho, czy głośno?; Jak się nazywa osoba, która kieruje orkiestrą?. .  Na zakończenie dziecko kładzie się na dywanie i słucha dowolnie wybranej muzyki klasycznej w wykonaniu orkiestry symfonicznej np 
• „Dziwny zegar” – ćwiczenie logopedyczne, włączenie rezonansu nosowego, doskonalenie słuchu mownego.                            R. pokazuje różne zegary, które są w domu  np. klasyczny budzik, zegar ścienny, zegarek na rękę, zegarek w telefonie. Dziecko słucha dźwięków wydawanych przez  różne zegary i je  naśladuje  np. mały zegarek- tik,tak, - duży zegar bim bam, (głoska m powinna być wymawiana nieco dłużej) - budzik drryyy, - zegar z kukułką ku,ku..( zabawę powtarzamy trzy razy) https://youtu.be/Z8CK80b0B-8?t=36
* Dla chętnych - słuchanie wiersza 
Dziwny zegar    Ewa Małgorzata Skorek
Zegar na kominie                                                                                                                                                                                  od lat z tego słynie,                                                                                                                                                                                 że gdy coś się stanie,                                                                                                                                                                         słychać wnet bimbanie:                                                                                                                                                                               bimm-bamm. (x 3)
Gdy raz Olek rano                                                                                                                                                                               stłukł sobie kolano,                                                                                                                                                                           zegar, czy wierzycie,                                                                                                                                                                              zaczął zaraz bicie:                                                                                                                                                                                   bimm-bamm. (x 3)
A gdy małej Zuzi                                                                                                                                                                                   usiadł bąk na buzi,                                                                                                                                                                                       to zaraz bimbanie                                                                                                                                                                          powiedziało o tym mamie:                                                                                                                                                                       bimm-bamm. (x 3)
Kiedy dziadek Klary                                                                                                                                                                            zgubił okulary,                                                                                                                                                                                         to zegar od razu                                                                                                                                                                                          bimbał bez rozkazu:                                                                                                                                                                                   bimm-bamm. (x 3)
A kiedy znów babcie                                                                                                                                                                      pogubiły kapcie,                                                                                                                                                                                     to zegar zmartwiony                                                                                                                                                                                bił tak niestrudzony:                                                                                                                                                                         bimm-bamm. (x 3)
Martwi się rodzina:                                                                                                                                                                            – jakaż to przyczyna                                                                                                                                                                                           zegarowi każe                                                                                                                                                                                          bimbać według zdarzeń?                                                                                                                                                                  
Dzisiaj wcześnie rano												               fachowca wezwano,												                by zegar naprawił,                       									              mechanizm ustawił.
I teraz, kolego,													           zegar słynie z tego,													   że bimba rodzinie												     kwadrans po godzinie:											                     bimm-bamm. (x 3)
Dzieci naśladują bicie zegara. Głoska m powinna być wymawiana nieco dłużej. 
kontakt e-mail:   j.steciuk@naszabajka.com                                                    Udanej zabawy. P. Jadzia

