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„Czarna krowa” – muzyczno – rytmiczne zabawy.

Witamy Was Kochani,
dzisiaj zapraszamy na spotkanie z czarną krową.

Dobrej zabawy życzymy!!!

1. Zabawa na powitanie.
Rodzicu stań ze swoją pociechą naprzeciwko siebie i wspólnie przywitajcie się rymowanką.

Witam
Cię.
Witam
Cię.

Do zabawy proszę Cię.

klaszczemy:
w swoje dłonie
w dłonie partnera
w swoje dłonie
w dłonie partnera
w dłonie partnera

2. „Poruszajmy się” – czas na poranną pobudkę, zapraszamy.

https://www.youtube.com/watch?v=ozI7YcVASgo

https://www.youtube.com/watch?v=ozI7YcVASgo


3. „Czarna krowa” – zapraszamy Was kochani do uważnego wysłuchania piosenki, później
rodzice zadadzą Wam kilka pytań.

https://www.youtube.com/watch?v=zeRyW1Fly9g

1. Czarna krowa w kropki bordo
gryzła trawę, kręcąc mordą.

Krowa była w kropki,
trawa szmaragdowa,

gryzła trawę szmaragdową
nakrapiana krowa.

Mowa-trawa, trawa-mowa,
jakie mleko daje krowa?
Szmaragdowe? Nie!
Nakrapiane? Źle!

Jakie mleko, jakie mleko
daje czarna krowa?

2. Czarna krowa w kropki bordo
gryzła trawę, kręcąc mordą.
Siedział kocur w rowie,
przyglądał się krowie,

bure ślepia w krowę wlepiał,
czekał na odpowiedź.

Mowa-trawa, trawa-mowa,
jakie mleko daje krowa?
Szmaragdowe? Nie!
Nakrapiane? Źle!

Jakie mleko, jakie mleko
daje czarna krowa?

3. Czarna krowa w bordo kropki

https://www.youtube.com/watch?v=zeRyW1Fly9g


dała mleka cztery skopki.
Mleko było zdrowe,
a skopki litrowe.

Jaki kolor miało mleko?
Zapytajcie krowę.

Mowa-trawa, trawa-mowa,
jakie mleko dała krowa?
Szmaragdowe? Nie!
Nakrapiane? Źle!

Białe mleko, białe mleko
dała czarna krowa!.

 Spróbujcie porozmawiać o treści piosenki:

Kto jest bohaterem piosenki?;
Jak wyglądała krowa?
Jaką trawę gryzła krowa?;
Jaki to jest kolor szmaragdowy?;
Co robił kocur?;
Jakie mleko daje czarna krowa?

4. Zabawa z fragmentem tekstu piosenki. Rodzicu prosimy pobawcie się z poniższym tekstem
recytując go szybko, wolno, cicho, głośno, nisko, wysoko.

„Czarna krowa w kropki bordo
gryzła trawę, kręcąc mordą.”

5. „Powtórz rytm” – zabawa rytmiczna; rodzicu pokaż prosimy dziecku rytm, który maluch
powinien powtórzyć (przykłady poniżej.)
Można również pokazać dzieciom poniższą instrukcję niech spróbują same bez pomocy
poradzić sobie z ćwiczeniem.

 Wygraj rytm na swoim ciele:

 klaszczemy w dłonie,
 tupiemy nogą,
 wzruszamy ramionami lub ich dotykamy,
 uderzamy w kolana.

 Wystukujemy rytm na podłodze np. za pomocą dowolnego klocka;

 Wystukujemy rytm garnku za pomocą łyżki drewnianej.

 Może dziecko ma ochotę zaproponować swoją sekwencję rytmiczną.



Pierwszy wariant:

Drugi wariant:





Dziękujemy Wam pięknie!!!

Do jutra!


