PIĄTEK - 17.04.2020r.
1. „Raz, dwa, trzy.”
Tupnij nogą, ile sił, (tupiemy)
Klaśnij w górze: raz, dwa, trzy, (klaszczemy nad głową)
Zrób do przodu skłon głęboki, (kłaniamy się, dotykając palcami stóp)
Potem pochyl się na boki, (robimy skłon w prawo, w lewo)
Raz skręt w prawo, raz skręt w lewo, (robimy skręty)
Bioderkami porusz żwawo (kręcimy bioderkami)
A gdy zmęczysz się troszeczkę (siadamy)
Możesz usiąść na chwileczkę.

2. Posłuchaj wiersza ,,Kurka złotopiórka” Zdzisław Wysoczarski
https://youtu.be/bYFOaXyodpI
Wyszła kurka na podwórko,
I zgubiła złote piórko,
Chodzi, gdacze, szuka wszędzie,
Może piórko jest na grzędzie?
Koguciku mój kochany,
Pomóż szukać piórka damy.
Kogut zapiał - kukuryku!
Może piórko jest w kurniku?
Zwołał z grzędy wszystkie kurki
Szukać piórka złotopiórki.
Idźcie, proszę , przez podwórka,
Oglądajcie wszystkie piórka,
Może razem gdzieś z piórkami
Jest pióreczko naszej damy.

Poszły kurki przez podwórka,
Nie znalazła żadna piórka.
Sam kogucik szukał wszędzie,
I w kurniku i na grzędzie.
Kurka gadacze, ciągle płacze,
Już ja piórka nie zobaczę.
Koguciku, znajdź go, proszę,
Złote jajko za to zniosę.

Patrzy kogut, patrzy kurka,
Coś tu błyszczy u pazurka.
Tak, to piórko naszej damy,
A my wszędzie go szukamy.
Popatrz kurko - złote piórko!
Tu zgubiłaś swoje piórko.
Sama szukasz, wszystkich prosisz,
A w pazurkach ty je nosisz!
Miła kurko,- dałaś słowo,
Znieś mi jajko honorowo,
Całe złote, jak twe piórko,
Pozna całe cię podwórko.
Odtąd nasza kurka miła,
Złote jajka wciąż znosiła.
•

„Piórko kurki”
▪

Połóż piórko na dłoni i zdmuchnij je,

▪

Połóż piórko na nosie i spróbuj je zdmuchnąć,

▪

Dmuchaj w piórko tak, aby jak najdłużej utrzymało się w powietrzu,

▪

Weź piórko i połaskocz się po nosie, uszach, połaskocz swoją mamę, tatę,

▪

Do piórka przywiąż nitkę, trzymaj nitkę w dłoni i dmuchaj w piórko.

3. Zrób kurkę:
•

Przygotuj: talerzyk papierowy, papier kolorowy, czerwoną bibułę.

•

Wytnij dziób, nóżki, skrzydełko, z bibuły przygotuj korale i grzebień.

•

Talerzyk papierowy zegnij na pół, doklej dziób i grzebień oraz skrzydełko, dorysuj
oko.

•

Możesz zrobić kurkę według własnego pomysłu, albo narysuj.
Każda praca będzie mile widziana ☺

www.stylowi.pl

4. Pobaw się w co chcesz.

Mamy nadzieję, że podobały Ci się wszystkie zadania ☺

