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•

Rozwijanie słuchu muzycznego.

•

Kształcenie poczucia rytmu.

•

Rozwijanie wyobraźni i inwencji twórczej.

Opis
Zajęcia rytmiczne proponowane przeze mnie mają na celu umuzykalnianie przedszkolaków,
rozwijanie poczucia rytmu, naukę reagowania ruchem na zmiany tempa, dynamiki,
rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej. W swoich zajęciach podczas zdalnego
nauczania kładłam nacisk m.in. na naukę gry na prostych instrumentach (lub raczej na
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przedmiotach, które zazwyczaj są dostępne w każdym domu, takich jak doniczki, łyżki
drewniane, kredki, mogących spełniać rolę instrumentu.
Na samym początku przygotowanego filmiku znajduje się prosta rozgrzewka – podobna do
tej, którą przeprowadzam na zajęciach stacjonarnych w przedszkolu. Pojawia się tam m.in.
zabawa „Podłoga dotyka…”, elementy marszu, podskoki z nogi na nogę. Na początku
znajduje się piosenka, którą dzieci śpiewają na początku zajęć – „Dzień dobry, dzień
dobry…”. Starałam się przyciągnąć uwagę małego i dorosłego widza kolorową grafiką,
mnogością instrumentów oraz rytmicznymi, „wpadającymi w ucho” piosenkami do zadań.
Udostępniam również dwa krótkie nagrania muzyki do marszu oraz podskoków, które można
wykorzystać do różnych zadań – w zależności od pomysłu nauczyciela.
Nazwy zabaw/zajęć i ich strony internetowe:
•

Alunelul – zabawa z kubeczkami (prostsza wersja)

•

Alunelul – zabawa z kubeczkami

•

Który to instrument? Wybierz spośród podanych trzech

•

Zapraszam 3-latków na rytmikę (z rozgrzewką rytmiczną)

•

Zapraszam 4- i 5-latków na rytmikę (z rozgrzewką rytmiczną)

•

Zapraszam 6-latków na rytmikę (z rozgrzewką rytmiczną)

•

Gramy na domowych instrumentach do piosenki INDO EU – wersja dla 3-latków

•

Gramy na instrumentach do piosenki INDO EU – 4- i 5-latki

•

Gramy na domowych instrumentach do piosenki INDO EU – wersja dla 6-latków

•

Zapraszam 3-latków na rytmikę! część 2 (z rozgrzewką rytmiczną)

Stan realizacji
Zakończona
Najważniejsze efekty
–
Informacje dodatkowe
–
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