ZŁAP ZA MŁOTEK 2017 – WARSZTATY ZUCHMISTRZÓW

BURZA MÓZGÓW DO SPRAWNOŚCI
MUZYKOLOG

ZABAWA TEMATYCZNA
1. Zorganizowanie teleturnieju jaka to melodia
2. Podajemy słowo i kto pierwszy skojarzy jakąś piosenkę wstaje i śpiewa .
3. Kalambury mruczące .
Kalambury rysowane: uczestnik musi przedstawić hasło graficznie. Podczas rysowania nie
może nic mówić. Nie może też pisać liter.
Kalambury pokazywane: uczestnik za pomocą mimiki i mowy ciała musi przedstawić
zgadywane hasło. Nie może się przy tym odzywać.
Kalambury mówione: uczestnik przedstawia hasło za pomocą słów. Nie może jednak użyć
żadnego z wyrazów, które występują w haśle.
Kalambury mruczące: uczestnik przedstawia hasło za pomocą mruczenia melodii.
Podczas gry z dziećmi można się umówić, że po wylosowaniu hasła, uczestnik sam wybierze,
w jaki sposób chce je przedstawić.
Jak grać w kalambury?
Drużynowo: Dzielimy się na dwie drużyny. Pierwsze drużyna wybiera jedną osobę. Wybrany
uczestnik losuje hasło (lub dostaje je od drużyny przeciwnej) i przedstawia je swojej ekipie,
tak aby umożliwić jak najszybsze odgadnięcie. Druga drużyna pilnuje, żeby nie było żadnych
nieprawidłowości lub odmierza czas. Potem przychodzi kolej na drugi zespół. Za każde
odgadnięte hasło przyznaje się punkty. Przy kolejnych rundach osoby, które pokazują hasło
mogą się zmieniać.
Pojedynczo: Jedna osoba przedstawia wylosowane lub wymyślone przez siebie hasło, a
reszta uczestników zabawy zgaduje. Ten kto zgadnie wskazuje kolejną osobę, która będzie
pokazywała hasło.
4. Zabawa” który kot miauczy „ zuchy siedzą w kole jeden zuch wchodzi do środka ma
zawiązane chustą oczy stara się odgadnąć , który zuch miauczy .
5. Namaluj co czujesz słuchając muzyki
- puszczamy różne rodzaje muzyki od poważnej po techno , rock, zuchy później starają
się opowiedzieć co czuły .
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6. Zorganizowanie plebiscytu „moja twarz brzmi znajomo „ –mini lista przebojów”
– zuchy wcielają się swoich ulubionych wykonawców i próbują ich naśladować .
7. Wyjazd do filharmonii
PIOSENKI I PLĄSY
„ŚPIEWAJ RAZEM Z NAMI”
1. Kiedy Ci humoru brak,
kiedy w szkole jest coś nie tak,
kiedy wszystko drażni Cię,
dzisiaj tym nie przejmuj się.
Ref. Śpiewaj z nami: o, ho, ho, ho
Zatańcz z nami: o, ho, ho, ho
Śpiewaj z nami: o, ho, ho, ho
Baw się z nami baw!
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2. Kiedy wiatr Ci w oczy dmie,
nie przekreślaj życia, o nie!
Chociaż teraz jest Ci źle,
jutro będzie nieco lżej!
Ref. Śpiewaj z nami…
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