Muzyczna rodzinka Państwa Ciekawskich

zad.1

Karty ćwiczeń do koncertu edukacyjnego “Rytmiczne porządki – jak puszki, butelki, kartony wkradają się na salony?”

Gdzie powinniśmy wyrzucać śmieci?  Wybierz z podanych niżej rysunków.
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Karty ćwiczeń do koncertu edukacyjnego “Rytmiczne porządki – jak puszki, butelki, kartony wkradają się na salony?”

Rodzicu, to zabawa również dla Ciebie!
Rozwiąż krzyżówkę wspólnie z dzieckiem.

Instrument, na którym gra się drewnianymi pałkami. Składa się m.in. z talerzy oraz bębnów.
Z tego materiału zrobione są słoiki i butelki.
Zagadnienie muzyczne, które poznaliśmy podczas najnowszej audycji. Można go wystukiwać.
Planeta, na której żyjemy. Powinniśmy o nią jak najlepiej dbać.
Czynność, którą wykonujesz, by wokół ciebie było czysto.
Rośliny, zwierzęta są jej elementami. Może być też nazywana naturą.
Do pojemnika oznaczonego napisem ………. wrzucamy kartony, stare zeszyty i gazety.
Z niego zrobione są torebki foliowe i pojemniki od jogurtu.

zad.4
Połącz przedmiot z pojemnikiem, do którego powinien zostać wyrzucony.
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Rodzicu, przeczytaj swojemu dziecku poniższe zdania
i poproś, aby odpowiedziało, które zdania są
prawdziwe, a które fałszywe.

Pan Lupa zakochał się na wiosnę. Prawda.
W najnowszej audycji dzieci mogły poznać rozmaite instrumenty dęte.
Fałsz. Dzieci poznały instrumenty perkusyjne.
Pan Lupa postanowił posprzątać i posegregować śmieci po zimie. Prawda.
W sprzątaniu pomagał Panu Lupie Pingwin Pius.
Fałsz. Pingwin Pius nie wystąpił w najnowszym koncercie edukacyjnym.
Magiczna maszyna, występująca w najnowszej audycji, segreguje śmieci i tworzy z nich instrumenty. Prawda.
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zad.5

Zachęcamy do stworzenia pięknej pracy plastycznej, przedstawiającej kwiaty w wazonie, poprzez ponowne
użycie odpadów. Potrzebne będą: kolorowa kartka z bloku technicznego, klej, nożyczki, farby plakatowe,
płaski pojemnik (na przykład podstawka pod doniczkę) oraz plastikowa butelka, słomki i gazety.
Dorosły powinien odciąć dół plastikowej, okrągłej butelki, którą będziemy maczać w farbie i odciskać
na kartce – to będą płatki naszych kwiatów. Następnie ze starych, kolorowych gazet tworzymy metodą
wydzieranki wazon, a ze słomek robimy łodyżki kwiatów. Piękny, wiosenny bukiet gotowy!

Poczytajmy…

Na dobranoc
Dziś poczyta mi:

babcia

mama

tato

Przygotuj karteczki o wielkości podobnej do prostokąta narysowanego powyżej. Każdą podpisz
lub oznacz, w zależności od tego, kto jest chętny do czytania nocnej bajeczki. Z zamkniętymi oczami
wylosuj jeden los. Przyklej go w miejscu wyznaczonym powyżej. Poproś osobę, którą wylosowałeś
o poczytanie na dobranoc.
Pamiętaj, że możemy dbać o nasze środowisko na wiele różnych sposobów. Nie tylko segregując śmieci, lecz również rozsądnie zużywając prąd czy wodę. Poniżej prezentujemy bajkę o małpie w kąpieli.
Co zrobiła bohaterka wiersza? Czy zachowanie małpy było rozsądne?
Aleksander Fredro
Małpa w kąpieli

Wyobraźmy sobie…
1. Wyobraź sobie, jak wyglądałaby Ziemia, gdybyśmy nie segregowali śmieci.
Czy recykling jest według ciebie ważny? Jeśli tak, to dlaczego?
2. Zastanów się, w jaki sposób możesz pomóc przyrodzie? Co zrobiłbyś, by dbać o nią jeszcze lepiej?
Okiem pedagoga
Nauczanie dzieci dbania o środowisko od najmłodszych lat jest kluczową kwestią. Dzięki temu dziecko
kształci w sobie poczucie odpowiedzialności za otoczenie, jak również świadomość koegzystencji z naturą.
W naszym najnowszym koncercie edukacyjnym pod tytułem Rytmiczne porządki chcemy pokazać,
że dbanie o środowisko nie musi być przykrym obowiązkiem, lecz może być świetną zabawą. Pragniemy,
przy pomocy muzyki i kolejnego zagadnienia muzycznego, czyli rytmu, oswoić dzieci ze sprzątaniem i troską
o otaczający je świat. Warto uświadamiać dzieci, uczyć ich świadomego dbania o naturę, by kształtować
w nich postawy społeczne – odpowiedzialności za wspólne dobro.

Rada małpa, że się śmieli,
Kiedy mogła udać człeka,
Widząc panią raz w kąpieli,
Wlazła po stół - cicho czeka.
Pani wyszła, drzwi zamknęła;
Małpa figlarz - nuż do dzieła!
Wziąwszy pański czepek ranny,
Prześcieradło
i zwierciadło Szust do wanny!
Dalej kurki kręcić żwawo!
W lewo, w prawo,
Z dołu, z góry,
Aż się ukrop puścił z rury.
Ciepło - miło - niebo - raj!

Małpa myśli: „W to mi graj!”
Hejże! Kozły, nurki, zwroty,
Figle, psoty,
Aż się wody pod nią mącą!
Ale ciepła coś za wiele…
Trochę nadto… Ba, gorąco!…
Fraszka! Małpa nie cielę,
Sobie poradzi:
Skąd ukrop ciecze,
Tam palec wsadzi.
„Aj, gwałtu! Piecze!”
Nie ma co czekać,
Trzeba uciekać!
Małpa w nogi,
Ukrop za nią - tuż, tuż w tropy,
Aż pod progi.
To nie żarty - parzy stopy…
Dalej w okno!… Brzęk! - Uciekła!
Że tylko palce popiekła,
Nader szczęśliwa.
Tak to zwykle małpom bywa.
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Kolorowanka
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