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1. Wykonanie eko- gitary.

Materiały i przybory:
•opakowanie po wyciąganych chusteczkach higienicznych
•kolorowy samoprzylepny papier
•nożyczki
•kilka gumek recepturek
•kawałek grubego kartony [np. z pudła]
•czarny marker
•taśma samoklejąca

Instrukcja wykonania:
1. Brzegi opakowania po chusteczkach higienicznych zabezpieczamy taśmą klejącą. Z kolorowego 
papieru samoklejącego wycinamy dowolne kształty i oklejamy pudło rezonansowe gitary.
2. Zakładamy gumki recepturki, tak by były dość mocno naprężone.
3. Z grubego kartonu wycinamy gryf do gitary. Markerem rysujemy struny wraz z ich mocowaniem
oraz progi.
4. Przy pomocy taśmy klejącej mocujemy gryf gitary. Warto jednym fragmentem taśmy 
samoprzylepnej przykleić wszystkie gumki recepturki- nie będą się wtedy tak łatwo przemieszczały
a przy przypadkowym pęknięciu gumka nie wystrzeli.
Gitara jest gotowa!

2.  Zabawa przy piosence z zastosowaniem eko-gitary w rytmie piosenki „Ziemia wyspa zielona”
Utrwalanie  tekstu  pierwszej  zwrotki  i  refrenu.  Nauka  drugiej  zwrotki  piosenki na  pamięć.

https://www.youtube.com/watch?v=uJBvuP8jEzs



Nie warto mieszkać na Marsie,
nie warto mieszkać na Venus.
Na Ziemi jest życie ciekawsze,
powtarzam to każdemu 

Ref. Bo Ziemia to wyspa, 
to wyspa zielona,
wśród innych dalekich planet.
To dom dla ludzi, 
dla ludzi i zwierząt, 
więc musi być bardzo zadbany.

Chcę poznać życie delfinów 
i wiedzieć co piszczy w trawie. 
Zachwycać się lotem motyla
i z kotem móc się bawić. 

Ref. Bo Ziemia to wyspa, 
to wyspa zielona, 
wśród innych dalekich planet. 
To dom dla ludzi,
dla ludzi i zwierząt,
więc musi być bardzo zadbany. 

Posadźmy kwiatów tysiące. 
Posadźmy krzewy i drzewa, 
niech z nieba uśmiecha się słońce, 
pozwólmy ptakom śpiewać. 

Ref. Bo Ziemia to wyspa , 
to wyspa zielona, 
wśród innych dalekich planet.
To dom dla ludzi, 
dla ludzi i zwierząt, 
więc musi być bardzo zadbany.

4.  Wypełnianie  kolorem-  „Ziemia”.  Białe  plamy  można  zakolorowań  w  dowolny  sposób  np.
kredką,  flamastrem, pastelami,  wykleić plasteliną,  papierem kolorowym, pomalować farbami za
pomocą pędzla lub za pomocą stemplowania- maczając palec w farbie i odbijając w miejscu białych
plam.




