
RYTMIKA                                                  6.04.2020 r. 

(mgr Katarzyna Jeżowska) 

 

 

GRUPA  KOTKI                                   

 

Proszę przygotować dwie duże metalowe łyżki dla jednej osoby. 

 

1. Proszę wyjaśnić dziecku co to jest kurant. 

    Kurant jest to melodia wygrywana przez mechanizm znajdujący się w zegarze. Proszę zobaczyć 

    i posłuchać:     

https://www.youtube.com/watch?v=Qpzp-3xLhoc    

 

2. Posłuchaj  kurantu – poloneza wykonywanego przez mechanizm w zegarze z Arii Stefana 

Stanisława Moniuszki z III aktu opery pt. „ Straszny dwór”.  

Posłuchaj i powiedz  ile razy  powtarza się ta sama melodia? Na pewno potrafisz policzyć.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=UqN_6aiNrNk 

 

3. Zabawa rytmiczna uwrażliwiająca na zmiany dynamiki. Proszę wyjaśnić oraz uderzać 

    łyżką o łyżkę i zrytmizować  przysłowie „Kwiecień plecień, bo przeplata, trochę zimy,  

    trochę lata”.  

    Rodzic uderza łyżką o łyżkę lub łyżkami w stół cicho, średnio głośno i głośno w zmiennej     

    kolejności , a dziecko porusza się trzymając dwie łyżki. 

    Przebieg zabawy: 

głośno uderza łyżkami w stół i wypowiada „bim, bam” – dziecko zatrzymuje się z rozkroku 

lekko pochylony do przodu, ręce przysuwają się ruchem wahadłowym (wahadło zegara ściennego), 

w rękach łyżki  

średnio głośno rytmizuje tekst „kwiecień plecień...” – dziecko stoi, uderza łyżką o łyżkę  

i rytmizuje przysłowie  

cicho wypowiada „cyk, cyk, cyk”– bieg na palcach, uderza cicho łyżką o łyżkę 

 

4. Proszę zapoznać pociechę z tekstem drugiej zwrotki  piosenki pt. „Zegary”. 

   

Muzyka: E. Pałłasz Słowa: M. Terlikowska 

 

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 
 
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 

https://www.youtube.com/watch?v=Qpzp-3xLhoc
https://www.youtube.com/watch?v=UqN_6aiNrNk


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

Bim, bam, bom                                   2x 

 

Proszę zaśpiewać piosenkę w wolnym tempie z wyraźną dykcją:  

 

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

 

5. Proszę zaśpiewać piosenkę ponownie. Podczas słów „Cyk! Cyk! Cyk!...” proszę uderzać łyżką  

    o łyżkę, a podczas słów  „Bim, bam, bom” uderzać łyżką o stół.  

 

6. Zabawa inhibicyjno-incytacyjna „U zegarmistrza”. 

   Rodzic uderza dłońmi o stół, a dziecko wykonuje skoki obunoż (skacząca śrubka, która wypadła  

   z zegara z kukułką). W przerwie dziecko zatrzymuje się i śpiewa „ ku ku” (zegar naprawiony). 

 

7. Czas na odpoczynek, czyli redukowanie napięć psychofizycznych. 

    Proszę położyć się i posłuchać fragmentu utworu na orkiestrę. Józef Haydn Symfonia Zegarowa  

    D-dur II cz.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=8qZT1BUfvNs 

 

 

 

 

Z okazji Świąt Wielkanocnych życzę poczucia bezpieczeństwa, zdrowia, pozytywnego 

nastawienia, radości i miłości oraz smacznego jajka.  

 

http://splesnica2a.blogspot.com/2016/01/u-zegarmistrza-gra-muzyka.html
https://www.youtube.com/watch?v=8qZT1BUfvNs

