
06.05.2020r.(środa) scenariusz zajęć  3-latki
Temat: Muzyka wokół nas.

1. „Szumiący las” Doroty Gellner- rodzic zachęca dziecko do wyraźnego 
mówienia.

„Szumiący las”
Kiedyś z tatą
szłam przez las,
a las szumiał
cały czas!
Szumiał, szumiał, szumiał,
nic innego las
nie umiał.
Powiedziałam mu
do ucha:
-Przestań szumieć!
Nie posłuchał.
Nie posłuchał.
Nie zrozumiał.
Skąd wiem?
No bo dalej
szumiał!

Rodzic zadaje pytanie dziecku: Jaki dźwięk wydaje las?
Puszczamy dziecku odgłosy szumiącego lasu (tylko te odgłosy trwają 
bardzo długo, więc rodzic decyduje o długości słuchania :) )
 
https://youtu.be/ulpLQK3k0-0

2. Rodzic czyta opowiadanie „Leśne odgłosy”:

B. Forma: Leśne odgłosy

Wczesnym rankiem w lesie słychać było wesołe ćwierkanie wróbli: ćwir, 
ćwir, ćwir. Zakukała kukułka: ku-ku, ku-ku, ku-ku. Do pracy zabrał się 
dzięcioł. Energicznie stukając w korę stuk-puk, stuk-puk, stuk-puk 
wyjadał korniki.
Wtem nad lasem zaczęły krążyć wrony, kra, kra, kra. Zerwał się wiatr. 
Drzewa zaczęły kołysać się i szumieć: szszsz.... Padające krople 
deszczu lekko uderzały o liście: kap, kap, kap.... Wkoło słychać było 
plusk wody: plusk, plusk, plusk.…

https://youtu.be/ulpLQK3k0-0


Nagle deszcz przestał padać i w lesie nastała cisza. Rozległo się głośne
tupanie. To jeż zmieniał swoją kryjówkę: tup, tup, tup. Pośród niskich 
traw pełzał zaskroniec: ssss........ Wyraźnie słychać było bzykanie 
dużych much: bzzzz.... Słońce wyjrzało zza chmur i rozśpiewała się cała
leśna ptaszyna:
(głośno) pi, pi, pi; wiju, wiju, wiju; tu, tu, tu; pijo, pijo, pijo.... Kiedy zapadł 
zmrok, śpiew ptaków stawał się coraz cichszy, aż zupełnie ustał:
(cicho) pi, pi, pi; wiju, wiju, wiju; tu, tu, tu; pijo, pijo, pijo....
Nad lasem zapadła noc. Zapanowała cisza, którą od czasu do czasu 
przeszywało wycie wilków: auuu, auuu, auuu... i głos sowy: uhu, uhu, 
uhu. 

Nawiązując do tekstu opowiadania rodzic naśladuje dźwięki, wydawane 
przez zwierzęta, dziecko stara się odgadnąć co to za zwierzę. I 
odwrotnie, rodzic mówi zwierzę a dziecko naśladuje dźwięki.

Można posłuchać leśnych odgłosów i obejrzeć piękne widoki z  
Roztoczańskiego Parku Narodowego:

https://youtu.be/vY6wBDCBtzU

3.”Wiosenne drzewko”:
• potrzebne będą: kartka A 4 do wyboru kolor, klej, ołówek, 

pastele/kredki w kolorze brązu, bibuła w różnych odcieniach 
zieleni, bieli lub różu)

• na kolorowej kartce odrysowujemy rękę aż do przedramienia, 
potem malujemy pastelami- korona i pień drzewa

• bibułę tniemy na prostokątne kawałki: zielone i różowe (dużo) 
3x2cm

• smarujemy klejem część korony drzewa i przyklejamy pączki 
kwiatowe ( na górną część ołówka nakładamy bibułę lekko ją 
skręcając i przy pomocy ołówka przyklejamy bibułę do kartki , 
odrywamy ołówek i czynność powtarzamy...)

• robimy to aż wykonamy całą koronę kwitnącego drzewa

• na dole również przy pomocy ołówka przyklejamy trawę 
(pamiętajcie o różnych odcieniach zieleni);








