
''Co się liczy w tańcu i muzyce?''

Projekt:  
''Matematyka. Kto w pracy liczy, mierzy i waży?''

 
 Świetlica SP1 w Rumi



opowiadanie
Zajęcia rozpoczęliśmy od
wysłuchania opowiadania
pt. ''Do czego potrzebna
nam geometria?''. Z treści
utworu dowiedzieliśmy się,  
że wiedza matematyczna
przydaje się w tańcu i
muzyce, oraz, że
matematyka jest
użyteczna w różnych
dziedzinach życia, w
których na pierwszy rzut
oka wydaje się
niepotrzebna.

Podczas ''burzy mózgów'' staraliśmy się odpowiedzieć na pytania co
to znaczy, że matematyka jest obecna wokół nas oraz jakie figury

geometryczne widzimy wokół siebie.



W kolejnym etapie zajęć
oglądaliśmy filmik z mini-
wykładem pt. ''Czy taniec może
być pasją na całe życie?''.
Odpowiadaliśmy następnie na
pytania dotyczące treści
projekcji. Wysłuchaliśmy także
nagrania pt. ''Chodzony
krakowski'', zwracając uwagę na
poszczególne kroki tancerzy,
dowiadując się przy tym
ciekawych  informacji o
tradycyjnym polskim tańcu.

filmik z mini wykładem



W kolejnej części zajęć
prezentowaliśmy własne 
układy choreograficzne z

wykorzystaniem wybranych
figur geometrycznych.

Poruszaliśmy się po obwodzie
koła, wykonując dwa pełne

obroty, chwytając się za ręce,
tworzyliśmy dwa osobne okręgi.
Kierowaliśmy się także do rogu

sali, czyli ''wierzchołka
prostokąta'', następnie po
przekątnej,  potem wzdłuż

''ściany boku'' do następnego
''rogu wierzchołka'', po czym

tańczyliśmy po drugiej
przekątnej.

Zabawa ruchowa - Tworzenie figur geometrycznych w tańcu 
 



tworzymy figury 
 W podziale na

grupy udało nam
sie wspólnie

stworzyć koło,
kwadrat, trójkąt,

prostokąt a 
nawet romb.

Rozmawialiśmy
też o tym co

charakteryzuje
poszczególne

figury. 
 

Naszym
kolejnym
zadaniem było
utworzenie jak
największej ilości
fugur
geometrycznych
przy użyciu
sznura.



W ostatniej, plastyczno - technicznej części zajęć, wykonywaliśmy 
kompozycje z wyciętych przez nas figur geometrycznych. 

Daliśmy upust naszej wielkiej fantazji i kreatywności, w efekcie czego powstały 
bardzo ciekawe prace .

część praktyczna



kolejnośc rymów w wierszu
Na zakończenie dzieci
wspólnie rozwiązywały
zagadki, które polegały
na ułożeniu z
rozsypanych słów
wiersza pt. „W
miasteczku” autorstwa
W. Próchniewicza. Wiersz
składał się z wersów o
rymach aa, bb, cc itd.

Zadanie polegało na
takim ułożeniu wersów
tekstu, aby: liczba sylab
w każdym
dwuwersowym
fragmencie była równa,
wersy  rymowały się

i tworzyły logiczną całość. Ćwiczenie miało na celu pokazanie uczniom,
że umiejętność sprawnego liczenia jest ważna także w muzyce. Muzycy

muszą dbać o to, aby tekst piosenki pasował do melodii – wtedy
przyjemnie słucha się piosenek.

ZWRACAMY UWAGĘ

NA UKŁAD I

POWTARZANIE

 SIE RYMÓW

P R Ó B U J E M Y
O D T W O R Z Y Ć

U S Ł Y S Z A N Y  W I E R S Z

Udało się! 

W grupie siła



DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ!
ŚWIETLICA SP1 W RUMI


