WSPÓLNE ŚPIEWANIE I JĘZYKA
ŁAMANIE

Opr. Zespół wychowawców
świetlicy : Ewa Gonciarska Klimkowicz, Urszula Haliniak,
Zuzanna Halupczok, Joanna
Kubalka- Chabior, Elżbieta
Senkowska

„Gdzie słyszysz śpiew, tam wejdź, tam dobre serce mają. Źli ludzie, wierzaj mi,
ci nigdy nie śpiewają…”

Słowami poety J. W. Goethego pragniemy przybliżyć Wam, na ostatnie dni
nauki szkolnej, muzykę ze znanych filmów dla dzieci oraz niezapomniane
piosenki z przedszkola i młodszych klas szkoły podstawowej, w tym karaoke.
Jest to super rozrywka na wszelkie przejawy nudy.
W drugiej części naszych propozycji namawiamy Was do nauki
wybranych łamańców językowych w tym powiedzonek i wierszyków oraz
zapewniamy, że tą umiejętnością zaskoczycie swoich najbliższych.
Ponadto samo czytanie trudnych tekstów jest świetnym ćwiczeniem
dykcji. A jesteśmy pewni, że są wśród Was również przyszli aktorzy i
piosenkarze, którym zależy na tym, by mieć dobrą wymowę. Zatem
zapraszamy do rodzinnego śpiewania i języka łamania!

Piosenki filmowe karaoke.
1. Katarzyna Popowska –” Nowe dni „
piosenka z filmu „Zaplątani”karaoke)
https://www.youtube.com/watch?v=K189DzAmTOQ
Film można obejrzeć pod tym linkiem:
https://zaq2.pl/video/kzkzf

(

2.„KIEDY JESTEŚ TU" - KATARZYNA POPOWSKA & MACIEJ STUHR (z
filmu „Zaplątani”/Ścieżka dźwiękowa polskiej wersji - karaoke)
https://www.youtube.com/watch?v=JGb0HTaWSa8
3. Natalia Nykiel - Pół kroku stąd (piosenka z filmu „Vaiana: skarb
oceanu„ https://www.youtube.com/watch?v=De2xsb7hNFY
karaoke
Film https://vider.info/vid/+fnccv1x

5. "Nie bój się chcieć„ Napisy PL | Madison&Sandy ( piosenka
z filmu „Zwierzogród” karaoke)

Tu są linki do karaoke ze znanych Wam i Waszym
Rodzicom piosenek dla dzieci:
6. Pieski małe dwa http://piosenki-dla-dzieci.info/karaoke-dla-dzieci-pieski-male-dwalulek-tv/
7.Ta Dorotka http://piosenki-dla-dzieci.info/dorotka-kolysanki-dla-dzieci-tekst-karaokepolskie-2/
8. Ene due rabe http://piosenki-dla-dzieci.info/karaoke-dla-dzieci-ene-due-rabe-zwokalem/
9. Jestem muzykantem, konszabelantem – z wokalem
http://piosenki-dla-dzieci.info/karaoke-dla-dzieci-jestem-muzykantem-konszabelantem-zwokalem/
10. Żabki http://piosenki-dla-dzieci.info/karaoke-dla-dzieci-zabki-z-wokalem/
11. Bo fantazja , fantazja ….https://www.youtube.com/watch?v=M4aquMflsYo
12. A ja rosnę i rosnę…..https://www.youtube.com/watch?v=VrDpgnIaJFY
13. Kundel bury https://www.youtube.com/watch?v=mVnzRiockqw

1. To jest wir, a to żwir, w żwiru wirze ginie zbir!
2. Zaszeleściły szuwary, szary świt przepłoszył drzemiące stadko
srebrnordzawych kuropatw.
3. Trzmiel na trzosie w trzcinie siedzi, z trzmiela śmieją się sąsiedzi.
4. Płynął buk przez Bug, dałby Bóg, żeby buk przepłynął przez Bug.
5. Król królowej tarantulę włożył czule pod koszulę.
6. Truchtem tratują okrutne krowy Rebeki mebel alabastrowy.
7. Dromader z Durbanu turban pożarł panu.
8. Szły pchły koło wody, pchła pchłę pchła do wody i ta pchła płakała, że
ją tamta pchła popchała.
9. Powstały z wydm widma w widm zwały wpadł rydwan.
10. Puma z gumy ma fumy a te fumy to z dumy.
11. Przy karczmie sterczy warsztat szlifierczy.
12. Cienkie talie dalii jak kielichy konwalii.
13. Pan ślepo śle, panie pośle!

14. Wystrzałowe trzpiotki wstrząśnięte szczebiocą szczególnie o
szczęściu w życiu
15. Drgawki kawki wśród trawki - sprawką czkawki te drgawki.
16. Krab na grab się drapie, kruchą gruchę ma w łapie.
17. Do jutra - burto kutra!
18. Czy szczególny to, proszę pana, zaszczyt, płaszczyć się, by wtaszczyć
się na szczyt?
19. Kra krę mija, kret ma ryja, a tu lis ma norę.
20. Rozrewolwerowany rewolwer na rewolwerowej górze
rozrewolwerowal się.
21. . Bar Barnaba, bar Barbara, oto barów barwna para.
22. Tracz tarł tarcicę tak, takt w takt, jak takt w takt, tarcicę tartak tarł.
23. W czasie suszy szosa sucha.
24. Król Karol kupił królowej Karolinie korale koloru koralowego.
25. Kurtka – krawat – kartka – kratka bramka – bratek – marmoladka.

26. Wicher szumi, liść szeleszcze, pluszcz wietrzyku jeszcze,
jeszcze.
27. Mały Jerzy nie wierzy , ze na wieży jest gniazdo jeży.
28. Czy tata czyta cytaty Tacyta?
29. Wyścigowa wyścigówka nr 1 wyścignęła wyścigową
wyścigówkę nr 2.
30. Robert poderwał się z trawy i przetarł z rosy rewolwer.
31. Król Karol kupił królowej Karolinie korale koloru koralowego.
32. Szedł Mojżesz przez morze jak żniwiarz przez zboże, a za nim
przez morze trzy cytrzystki szły.
33. W Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w trzcinie i Szczebrzeszyn z
tego słynie.
34. W sztuczce płótna znalazłem trzy sztućce.
35. Czy potrzeba u pszczół uczyć się ładu i systematyczności?
36. Drzewo, drzazga, drzeworyt.
37.Buch łbem w dąb.
38. Grzebień zęby szczerzy a szczotka się jeży, czesz się Jeży jak należy.
39. Czy trzech Czechów, czy trzy Czeszki, czy trzy, czy trzech, czy trzech,
czy Czech.
40. Trzysta trzydzieści trzy przyczyny.

TRZYNASTEGO, W SZCZEBRZESZYNIE

Trzynastego, w Szczebrzeszynie,
chrząszcz się zaczął tarzać w trzcinie.
Wszczęli wrzask Szczebrzeszynianie:
- Cóż ma znaczyć to tarzanie?!
Wezwać trzeba by lekarza,
zamiast brzmieć, ten chrząszcz się tarza!
Wszak Szczebrzeszyn z tego słynie,
że w nim zawsze chrząszcz BRZMI w trzcinie!
A chrząszcz odrzekł niezmieszany:
- Przyszedł wreszcie czas na zmiany!
Drzewiej chrząszcze w trzcinie brzmiały,
teraz będą się tarzały.

TRZÓDKA PIEGŻY DRŻY NA WIETRZE
Trzódka piegży drży na wietrze,
chrzęszczą w zbożu skrzydła chrząszczy,
wrzeszczy w deszczu cietrzew w swetrze
drepcząc w kółko pośród gąszczy.

KURKIEM KRANU KRĘCI KRUK

Kurkiem kranu kręci kruk,
kroplą tranu brudząc bruk,
a przy kranie,
robiąc pranie,
królik gra na fortepianie.

ŻYCIE W PSZENŻYCIE
Jeśli w pszenżyto ruszysz o świcie,
Ujrzysz, jak chrzęści życie w pszenżycie
–Brzęczy żuczek, skacze liszka,
Szepcze tygrzyk do widliszka,
Świerszcz za ważką gna w poskoczkach,
Nie spuszczając chrząszcza z oczka,
Świdrzyk, wstężyc i winniczek,
Kroczą boczkiem do dżdżowniczek,
A szczypawy pośród trawy
Szczypią trzmiele dla zabawy.
Szumi o świcie życie w pszenżycie
–Sami zajrzyjcie, jak nie wierzycie!
(M. Strzałkowska)

Warzy żaba smar,
Warzy żaba smar,
pełen smaru gar,
z wnętrza gara
bucha para,
z pieca bucha żar,
smar jest w garze,
gar na żarze,
wrze na żarze smar.

JERZY
Pod pierzyną Jerzy leży.
Że jest chory nikt nie wierzy.
Żali się na bóle głowy,
że żołądek też niezdrowy.
Jeszcze rano był jak rzepka
(co to jest od zdrowia krzepka).
Potem Jurka brudna rączka
niosła w buzię gruszkę, pączka.
Mama chłopca już żałuje,
lecz pan doktor igłą kłuje.
-Mój Jerzyku nigdy więcej,
nie jedz, gdy masz brudne ręce.
(K. Szoplik)

ABECADŁO
Moi drodzy! Abecadło
To jest liter zgodne stadło.
–Wszystkie stoją grzecznie w rządku,
W zgrabnym szyku i porządku.
A, choć zawsze jest na czele,
To się tym nie chwali wcale,
Ż, choć tkwi na samym końcu,
Wciąż się czuje doskonale.
Każda z liter jest potrzebna,
Bo słów przecież jest bez liku.
–Zaraz to możecie sprawdzić,
Choćby tylko w tym wierszyku:
Ara budzi cara, durne emu fika,
Gna hiena i jenot krokiem lunatyka,
Łypie mors na osę,
pstry rak sadzi tuje,
Upiór woła yeti,
zaś źrebak żongluje!(M. Strzałkowska)

KOCURY
Rudy kocur w kolorowym
garniturku
gra na trąbie serenadę na
podwórku,
serenadę gra na trąbie,
rabarbarem drewno rąbie,
rekinami dyrygując w rybim
chórku.
Bury kocur w okularach i
turbanie
turla perły po królewskiej
porcelanie,
na organkach ćwiczy chorał,
zagłuszając cały morał,
a więc wierszyk bez morału
pozostanie . (M.Strzałkowska)

RUMAK
Przez Hrubieszów do Trzebieży,
Chyży rumak rżyskiem bieży,
A że szlaki przez gąszcz wiodą,
Rozkoszuje się przyrodą.
–Wśród grzebienic i źdźbeł perzu,
Żuk rzep taszczy na pancerzu.
Macierzanka woń roztacza,
Para wlecze się ślimacza...
Poprzez rżysko rumak zmierza,
Rżeć na rżysku nie zamierza,
Bo do rżenia nie jest zdolny.
Tak jak każdy konik polny.
(M. Strzałkowka)

TRUDNE SŁOWA
Niełatwa słów wymowa, cóż, trudna na to rada.
Jeszcze trudniejsze słowa, gdy się je w całość składa.
Spójrz w przestrzeń w brzasku zorzy... Wrze życiem,
skrzy srebrzyście, Zaś w drzewach wietrzyk hoży
Splątane czesze liście. Z otchłani tchła mgła obła,
Czchnął trznadel, pstrąg głąb pruje, Wybrnęła wydra
z brodła, Dżdżownica źdźbło dżdżu żuje. Chrząszcz
pszczołę wstrząsł w szczelinie, Mdła pchła pchłę
pchnęła w popiół, Trwożliwie brzmiał trzmiel w
trzcinie Póki swego nie dopiął. I Ty też dopnij. Chociaż
Słów kształty krztuszą w krtanie. Co jednak umiesz
pokaż, Ułóż je w płynne zdanie (- Marian Piechal).
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