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GRUPA  KOTKI                                   

 

Proszę przygotować dwie duże metalowe łyżki dla jednej osoby i szalik do zawiązania oczu.  

Przed rozpoczęciem zabaw muzycznych proszę, by dorosły ustawił budzik na 30 minut,  

który będzie oznaczał  koniec domowych zajęć.   

 

 

1. Zabawa dla dzieci - „Odgłosy zegarów”: 

 

a. Proszę oglądnąć i posłuchać z dzieckiem odgłosów różnego typu zegarów: 

    https://www.youtube.com/watch?v=Z8CK80b0B-8  

 

b. Proszę, by dziecko posłuchało odgłosów różnego typu zegarków, które znajdują się w jego domu. 

 

c. Zagadki – który zegar słychać? 

    Pociecha odwraca się tyłem do monitora, zamyka oczy i odgaduje z którego zegarka pochodzi       

    dany odgłos.  Link powyższy.     

 

2. Zabawa ruchowa kształcąca słuch „Godziny, minuty i sekundy”. 

    Rodzic w zmiennej kolejności wykonuje gestodźwięki (tupanie lub klaskanie) w różnym tempie. 

 

 Przebieg zabawy: 

 rodzic klaszcze szybko – dziecko biegnie na palcach (sekundowa wskazówka) 

 rodzic klaszcze  średnio szybko – dziecko podskakuje z unoszonymi kolanami  

                                                           (minutowa wskazówka) 

 rodzic tupie  wolno –  dziecko zatrzymuje się i odgaduje, którą godzinę wybił  zegar ścienny,    

                                       (godzinna wskazówka)  

 

 

3. Poznanie  tekstu trzeciej  (ostatniej)  zwrotki  piosenki pt. „Zegary”. 

   

Muzyka: E. Pałłasz Słowa: M. Terlikowska 

 

I zwrotka 

U zegarmistrza gra muzyka 

Aż się zasłuchał cały dom 

Bo sto zegarów na raz tyka 

A jeden bije bim bam bom 

 

Cyk! Cyk! Cyk! Cyk! Cyk! Cyk! 

Bim, bam, bom 

Cyk! Cyk! Cyk! Cyk! Cyk! Cyk! 

Bim, bam, bom                                   2x 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Z8CK80b0B-8


II zwrotka 
Zegar z kurantem przerwał drzemkę 
Aż stare kółka drgnęły w nim 
I oto zegar gra piosenkę 
Starą melodię: rym, cym, cym 

 

Cyk! Cyk! Cyk! Cyk! Cyk! Cyk! 

Bim, bam, bom... 

 

III zwrotka 

U zegarmistrza dzwoni budzik 

„Niech szybko wstaje ten co śpi!” 

Zaraz kukułka się obudzi, 

Co nie kukała cztery dni 

 

Cyk! Cyk! Cyk! Cyk! Cyk! Cyk! 

Bim, bam, bom... 

 

 

4. Proszę zaśpiewać dwa razy tylko trzecią zwrotkę w wolnym tempie starannie dbając 

    o wyraźną dykcję. Potem proszę zaśpiewać piosenkę od początku:  

 

http://splesnica2a.blogspot.com/2016/01/u-zegarmistrza-gra-muzyka.html 

 

 

5. Śpiew  piosenki z akompaniamentem łyżek od początku.  

    „Cyk! Cyk! Cyk!...” - uderzać łyżką o łyżkę,  

    „Bim, bam, bom” uderzać łyżką o stół.  

 

 

6. Zabawa z lokalizowaniem dźwięku „Bonifacy i Filemon”: 

     Rodzic jest dorosłym kotem Bonifacym, a dziecko kociątkiem Filemonem. Dziecko  

     ma zawiązane oczy szalikiem, a rodzic prowadzi go miaucząc bez kontaktu fizycznego. Dziecko  

     spaceruje za jego głosem po całym mieszkaniu. Prowadzący uważa, by prowadzony nie wpadł  

     na żadną przeszkodę.  

     Po 1 minucie następuje zamiana ról.   

 

 

7. Czas na odpoczynek, czyli redukowanie napięć psychofizycznych. 

     Proszę, by rodzic położył się i przytulił swoją pociechę pod zegarem w domu. Proszę posłuchać  

     odgłos kukułki w utworze pt. „Kukułka” z cyklu „Karnawał zwierząt Camille'a Saint – Saensa: 

 

    https://www.youtube.com/watch?v=d4ll80_QpUI 

 

 

Na wesoło spędźcie ten muzyczny czas.  

 

http://splesnica2a.blogspot.com/2016/01/u-zegarmistrza-gra-muzyka.html
https://www.youtube.com/watch?v=d4ll80_QpUI

