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"Na ludową nutkę"

""Grozik""

GROZIK
Zabawa z pałeczkami perkusyjnymi/klaskaniem
Młynek, młynek,
PP 3 x uderza w prawe kolano, LP 3 x uderza w lewe kolano, X X X.
Młynek, młynek,
PP 3 x uderza w prawe kolano, LP 3 x uderza w lewe kolano, X.
Machamy prawą pałeczką, 3 x uderzamy PP w prawe kolano,
machamy lewą pałeczką, 3 x uderzamy LP w lewe kolano.
X X X, 3 x OP uderzają w kolana, młynek, młynek, 3 x OP uderzają w podłogę,
X X X, 3 x OP uderzają w kolana, młynek, młynek, 3 x OP uderzają w podłogę.
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""Zasiali górale"

ZASIALI GÓRALE
Zabawa dywanowa z chusteczką
Machamy chusteczką przed sobą (6 ruchów),
OR wykonują wymach chustką w prawo, OR wykonują wymach chustką w lewo.
x4
Chwytamy chustkę w PR, unosimy do góry, 3 x machamy, 3 x machamy,
przekładamy chustkę z PR do LR, unosimy do góry, 3 x machamy, 3 x machamy,
przekładamy chustkę z LR do PR, unosimy do góry, 3 x machamy, 3 x machamy,
przekładamy chustkę z PR do LR, unosimy do góry, 3 x machamy, 3 x machamy.
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"Klepany"

KLEPANY
zabawa z kubeczkiem (wariant trudniejszy)
CZĘŚĆ I:
PR chwyć, uderz o dłoń, postaw,
LR chwyć, uderz o dłoń, postaw.
PR chwyć, uderz o kolano, odłóż,
LR chwyć, uderz o kolano, odłóż,
klask.
CZĘŚĆ II:
Chwyć i podaj x4
zabawa z kubeczkiem (wariant łatwiejszy)
CZĘŚĆ I:
PR chwyć, postaw,
LR chwyć, postaw.
PR chwyć, uderz o dłoń, postaw, OR połóż na stole/ podłodze.
CZĘŚĆ II:
Prawa ręka kręci kubeczkiem.
Lewa ręka kręci kubeczkiem.
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"Koza"

KOZA
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""Czerwone jabłuszko""

CZERWONE JABŁUSZKO

= dźwięk fis

"Na ludową nutkę"

Walc Es - dur op. 18
(Fryderyk Chopin)
zabawa z chusteczkami
CZĘŚĆ I: x4
Kołyszemy chustką na prawo i na lewo, wysuwając ręce w przód (4 płynne ruchy),
4 pionowymi ruchami ręce wracają w naszą stronę.
CZĘŚĆ II: x2
PR macha energicznie chusteczką, LR macha energicznie chusteczką,
OR łączymy, OR zataczają koło nad głową.
CZĘŚĆ I: x2
J. w.
CZĘŚĆ II: x2
J. w.
CZĘŚĆ III: x2
PR macha chusteczką na boki (8 ruchów),
LR macha chusteczką na boki (8 ruchów).
CZĘŚĆ IV: x4
Machamy chusteczkami na przemiennie przed sobą (6 energicznych ruchów),
OR unosimy i opuszczamy na dół.
CZĘŚĆ III: x2
J. w.
CZĘŚĆ V: x4
PR wystaw, LR wystaw,
OR machają (4 ruchy).
CZĘŚĆ VI:
Wykonujemy młynki.
CZĘŚĆ V: x2
J. w.
CZĘŚĆ VI:
J. w.
CZĘŚĆ V: x2
J. w.

