Witam serdecznie.
Materiały zaproponowane poprzednio są aktualne - zachęcam do utrwalania, powtarzania i do
wspólnego umuzykalniania.
• Piosenki - poprzednio umieściłam taką ilość propozycji, by była wystarczająca do pracy
w rozpoczynającym się przedświątecznym okresie. Niech dzieci osłuchują się z tekstem
i melodią piosenek. Mam nadzieję, że niebawem wszystkie piosenki wspólnie sobie
pośpiewamy i stworzymy do nich ciekawe akompaniamenty.
Załączam też nowe propozycje kolorowanek do piosenek wiosennych. Nadal zachęcam do
samodzielnego wykonania ilustracji plastycznej dowolnie wybraną techniką i
zaprezentowania jej kiedy wrócimy już do zajęć szkolnych.
• Tak jak wspomniałam, przygotowujemy się powoli do Świąt Wielkanocnych – będzie to
niestety trudny okres - ale proponuję na ten czas utwór Modesta Musorgskiego „Taniec
kurcząt w skorupkach” z cyklu „Obrazki z wystawy”:
https://www.youtube.com/watch?v=e2ziz9Z6G84&list=RDe2ziz9Z6G84&start_radio=1&t=4
8
(na następnych stronach znajduje się obrazek do pokolorowania – możecie go potraktować
jako ilustrację do utworu)
• W poprzednich materiałach umieszczony został link do muzycznej bajki „Czerwony
Kapturek”. Uczniowie znają tę bajkę w wykonaniu naszych nauczycieli. Na pewno
pamiętają kto wcielił się rolę Wilka, Czerwonego Kapturka, Babci, Gajowego czy mamy
Kapturka. Zachęcam uczniów do powtórzenia piosenek z tego słuchowiska i załączam teksty
wszystkich utworów. Obrazek do pokolorowania tradycyjnie w zakładce.
• Proszę kontynuować słuchanie muzyki relaksacyjnej – szczególnie w obecnej sytuacji relaks
przy muzyce jest bardzo wskazany. W następnych materiałach podam nowe propozycje
utworów.

Pozdrawiam, Magdalena Witkowska

Teksty utworów do bajki „Czerwony Kapturek”
1. Nie Mruczek, nie Burek, nie jeż, nie ptak - Czerwony Kapturek, to ta, właśnie ta.
Ma warkoczyk, modre oczy, buzię ma jak mak.
Nie Mruczek, nie Burek, nie jeż, nie ptak - Czerwony Kapturek, to ta, właśnie ta.
2. W tej chatce, przy mamie, mój cały świat, nie psocę, nie kłamię, a mam …siedem lat.
Nie znam troski, śpiewam piosnki, kocham każdy kwiat.
Pobiegnę na wzgórek, a las mi gra, Czerwony Kapturek, to ja, właśnie ja!

Fiu-fiu! Fiu-fiu! Tu gil! Tu-tu, tu-tu, Tryl-tryl!
Czerwony Kaptur-tur-tur,(uważaj czerwony)
Uważaj, tu bór, tu bór,(tu bór tu bór tu bór)
Tu bór, tu las, tu lis. Lis by cię chętnie zgryzł.
I lis, i każdy zwierz.Śpiesz się, dziewczynko, śpiesz!
Fiu-fiu! fiu-fiu! Tu gil! Tu-tu, tu-tu,tryl tryl!"
Czerwony Kaptur-tur-tur,(uważaj czerwony)
Uważaj, tu bór, tu bór,(tu bór tu bór tu bór)
Tu bór, tu las, tu lis. Lis by cię chętnie zgryzł.
I lis, i każdy zwierz, śpiesz się dziewczynko śpiesz!
1. W las dam nurka i Kapturka sprytnie zmylę.
W mą pułapkę złapię babkę już za chwilę.
Gdy w brzuchu burczy dostaję kurczy i jem wszystko, że aż furczy, taki ze mnie wilk!
I jem wszystko, że aż furczy, taaaakiiii wilk!”
2. Moim wrogom dzisiaj srogą dam nauczkę,
Bo mam chrapkę i na babkę i na wnuczkę.
Gdy w brzuchu burczy dostaję kurczy i jem wszystko, że aż furczy, taki ze mnie wilk!
I jem wszystko, że aż furczy, taaaakiiii wilk!
Przez lasy, przez dąbrowy wędruje gajowy la la la…
Na trąbce w lesie gra i gra, a echo niesie tra-ra-ra!
Ma broń nabitą w dłoni, ta broń go obroni, la, la, la…
Niestraszny mu jest niedźwiedź zły, niestraszne mu są wilcze kły!
Przez lasy, przez dąbrowy wędruje gajowy, la, la, la….
Na trąbce w lesie gra i gra, a echo niesie tra-ra-ra!"

