
Tematyka kompleksowa : Z kulturą za pan brat. 

 

14.04.2021   środa 

Temat dnia :     Na koncercie  

 

Dzień dobry kochane „Puchatki” 

 

1.  Na początek  Zabawa umuzykalniająca   - Contradanza Beethoven 

https://youtu.be/Hooeo1DXX3A 

 

2. Dzisiaj zapraszam Was do magicznego miejsca , gdzie można 

posłuchać pięknej muzyki do OPERY  WROCŁAWSKIEJ . 

Proszę usiądźcie wygodnie , po operze oprowadzi Was  

Krasnal Wokalek . 

 

Bajka o Krasnalku Wokalku, odc. 1 - spacer po Operze Wrocławskiej 

https://youtu.be/cFs1Ak21Sbk 

 

3.Ciekawa jestem ,  czy słuchaliście uważnie i potraficie odpowiedzieć na 

pytania : 

- Kto to jest kompozytor ? 

- Co dzieje się na scenie ? 

- Gdzie przychodzi artysta , jeśli chce się przebrać za kogoś innego ? 

- Jak należy się ubrać idąc do opery , filharmonii czy teatru ? Jak należy się 

zachować ? 

 

https://youtu.be/Hooeo1DXX3A
https://youtu.be/cFs1Ak21Sbk


4. A teraz zaśpiewamy  piosenkę o magicznych słowach , którą poznaliśmy  

się w poniedziałek . 

 „Grzeczne słówka” 

 

 https://youtu.be/N_i0vUxaEvw 

 

Dziękuję, przepraszam i proszę. 

Trzy słówka, za małe trzy grosze. 

I grzeczny królewicz, i grzeczna królewna, 

znają te słówka, na pewno. 

  

Ref.: Trzy słówka za małe trzy grosze: 

dziękuję, przepraszam i proszę. 

  

II. To przecież niewiele kosztuje, 

gdy powiesz, uprzejmie dziękuję. 

Korona ci z głowy nie spadnie na pewno. 

Nawet, gdy jesteś królewną. 

Ref.: Trzy słówka... 

 

5. Praca w kartach pracy : 

6 latki - KP 4 , s7- wskazywanie na rysunkach takich samych elementów , 

ćwiczenie w czytaniu . 

 

https://youtu.be/N_i0vUxaEvw


5 latki – KP4, s2-3- powiedz , co przedstawia ilustracja . Wysłuchaj podpisów i 

naklej właściwe fotografie w odpowiednie miejsca z prawej strony .                          

KP4 , s6 –wytnij instrumenty muzyczne i naklej we właściwe miejsca 

.Wysłuchaj podpisów , a następnie pokoloruj tyle kwadratów , ile sylab ma 

każda nazwa.  

 

6. Jeśli zadania wykonane Krasnal Wokalek zaprasza Was do opery – tym 

razem poznamy instrumenty perkusyjne . Ciekawa jestem , który 

instrument spodoba się Wam najbardziej , miłego oglądania . 

 

Bajka o Krasnalku Wokalku, odc. 2 - instrumenty perkusyjne 

https://youtu.be/1fucDxSgoco   

 

Co tak pięknie gra ?- Poznajemy instrumenty. 

https://youtu.be/PqqU7mO6gPI 

 

Na koniec naszych  zajęć słuchamy ,  jak pięknie gra orkiestra André Rieu - 

Boléro (Ravel) 

 

https://youtu.be/LwLABSm0yYc 

 

Pozdrawiam , pani Jagoda 

 

 

 

 

https://youtu.be/1fucDxSgoco
https://youtu.be/PqqU7mO6gPI
https://youtu.be/LwLABSm0yYc

