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Tytuł zajęć:
Tańce z różnych stron świata

Cele:
rozwijanie sprawności motorycznej i koordynacji słuchowo-wzrokowo-ruchowej,
kształtowanie poczucia rytmu i gustu muzycznego, rozwijanie ciekawości poznawczej,
rozwijanie umiejętności współpracy w grupie.

Metody/techniki/formy pracy:
gry oraz zabawy integracyjne, społeczne i edukacyjne, doświadczanie świata poprzez
eksperymentowanie i samodzielną aktywność dziecka, pogadanka, rozmowa
kierowana, symulacje, inscenizacja, metoda zadawania pytań, słuchanie opowiadania
i czytania nauczyciela, aktywizowanie poprzez literaturę, sztuki plastyczne oraz
muzykę, prace plastyczne i techniczne, elementy metody pedagogiki zabawy, praca
w grupach, praca indywidualna, praca w parach, zabawy, w tym zabawy naśladowcze
i tematyczne.
Środki dydaktyczne: naturalne (otoczenie przyrodnicze, kulturowe, społeczne),
wzrokowo-słuchowe (rysunki, fotografie, ilustracje w książkach, nagrania dźwięków,
piosenek, materiały multimedialne), manipulacyjne (kartki, kredki, klocki, zabawki,
konstrukcje z różnych materiałów, kąciki zainteresowań wraz z wyposażeniem).

Opis przebiegu zajęć:
1.	Inicjacja aktywności poznawczej dzieci, pobudzenie motywacji, wprowadzenie
tematyki: „Dziś będziemy uczyć się tańców z różnych stron świata, odwiedzą nas
różni goście, którzy nauczą nas tańczyć. Jesteście gotowi?”.
2.	Rozgrzewka przed tańczeniem – prostujemy ręce, rozprostowujemy nogi,
wykonujemy skłony, ćwiczymy obroty w jedną lub drugą stronę. Czy wszystkie dzieci
są już gotowe?
3.	Nauczyciel puszcza muzykę azjatycką, chińską. Dzieci odgadują, z jakiego kontynentu
pochodzi ta muzyka. Zastanawiają się, jak się do tej muzyki poruszać. Pomysły dzieci.
Nauczyciel demonstruje lub puszcza film. Dzieci naśladują ruchy tancerzy.
4.	Nauczyciel odtwarza muzykę kubańską, karaibską w stylu salsy. Dzieci odgadują,
z jakiego kontynentu lub kraju pochodzi ta muzyka. Zastanawiają się, jak się do tej
muzyki poruszać. Pomysły dzieci. Nauczyciel demonstruje lub puszcza film. Dzieci
naśladują ruchy tancerzy.
5.	Nauczyciel odtwarza muzykę polską – poloneza. Dzieci odgadują, skąd pochodzi ta
muzyka. Zastanawiają się, jak się do tej muzyki poruszać. Pomysły dzieci. Nauczyciel
demonstruje lub puszcza film. Dzieci naśladują ruchy tancerzy, tańcząc w parach.
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Komentarz metodyczny
Jeśli starczy czasu, można dołączyć muzykę z innych stron świata – mogą to
być propozycje dzieci. Dzieci mogą również samodzielnie wymyślać tańce do
wybranej przez siebie muzyki.

