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1) „Skojarzenia” – zabawa dydaktyczna.
 Ćwiczenie logicznego myślenia i wyobraźni.
 Usiądź z rodzicem wygodnie na podłodze w siadzie skrzyżnym. Gdy mama/tata powie jakieś słowo, ty powiedz jedno lub kilka słów, które kojarzą ci się z tym powiedzianym przez rodzica. Następnie ty powiedz jakieś inne słowo, a rodzic powie, co mu się z nim kojarzy.
Przykłady (można wymyślać własne):
Kopciuszek – pantofelek, książę, macocha, bal, dynia, karoca, sprzątanie;
krowa – mleko, łaty, trawa, cielę, muczenie;
słońce – ciepło, wakacje, lato, plaża.
 Powtórz zabawę kilka razy. Jeżeli zabawa ci się spodobała, możesz częściej bawić się w nią z rodzicami.
„Piłeczka” – poranna zabawa ruchowa.
 Rozwijanie sprawności ruchowej.
 Kształtowanie umiejętności skakania obunóż w miejscu i w wyznaczonym kierunku.
 Gdy rodzic będzie klaskał w dłonie podskakuj w miejscu obunóż. Gdy rodzic przestanie klaskać,
skacz obunóż po pokoju w różnych kierunkach.
 Pamiętaj o zachowaniu zasad bezpieczeństwa!

2) „Pinokio” – słuchanie baśni.
 Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania.
 Rozwijanie umiejętności odpowiadania na pytania pełnymi zdaniami.
 Kształtowanie umiejętności odróżniania dobra i zła.
Należy przygotować:
 treść baśni pt. „Pinokio” (w załączniku).
 Posłuchaj uważnie czytanej przez rodzica baśni.
 Porozmawiaj z rodzicami na temat wysłuchanej baśni. Odpowiedz na pytania:
 Z czego był zrobiony Pinokio?
 Kto zrobił Pinokia z drewna?
 Kto sprawił, że Pinokio zaczął mówić i słyszeć?
 Kto wyjaśniał Pinokiowi, co jest dobre, a co złe?
 Czy Pinokio słuchał rad Gadającego Świerszcza?
 Co zrobił Dżeppetto, aby kupić dla Pinokia książkę?
 Dlaczego Pinokio powinien chodzić do szkoły?
 Dlaczego Pinokio sprzedał książkę?
 Komu Pinokio miał zanieść złote monety?
 Kto namówił go, żeby tego nie robił?
 Co obiecał Pinokiowi Lis?
 Co się stało z monetami, które Pinokio zakopał w ziemi?
 Co się stało, gdy Pinokio okłamał Dobrą Wróżkę?
 Czy Pinokio dobrze postąpił?
 Gdzie pojechał Pinokio z dziećmi?

 Co się wtedy stało z jego uszami?
 O czym dowiedział się Pinokio, gdy wrócił do domu?
 Czy udało się mu uratować ojca?
 Jaką nagrodę otrzymał od Dobrej Wróżki za odwagę?
 Zastanów się, czy ty słuchasz dobrych rad swoich rodziców. Pomyśl, czy nie kłamiesz jak Pinokio. Pamiętaj, że nie należy ufać nieznajomym!
„Chłopiec z drewna” – zabawa ruchowa.
 Rozwijanie sprawności ruchowej.
Należy przygotować:
 dwie drewniane łyżki.
 Wyobraź sobie, że jesteś Pinokiem, czyli chłopcem z drewna. Gdy rodzic będzie grał na drewnianych łyżkach (średnio szybko), poruszaj się po pokoju jak zabawka z drewna. Gdy mama/tata
przestanie grać, zatrzymaj się w bezruchu. Powtórz zabawę kilka razy.
 Pamiętaj, aby przestrzegać zasad bezpiecznej zabawy!

3) „Trzy świnki” – nauka piosenki.
 Kształtowanie umiejętności śpiewania.
 Zachęcanie do zabaw rytmicznych przy muzyce.
 Posłuchaj uważnie piosenki: https://www.youtube.com/watch?v=toh28bZ-6aw.
1. Były sobie świnki trzy, świnki trzy, świnki trzy,
które zjeść chciał wilczek zły, wilczek zły, hej!
Każda domek budowała, budowała
x2
i przed wilczkiem się chowała, się chowała, hej!
2. Pierwszy domek był słomiany, był słomiany, był słomiany.
Wilczek zniszczył domek cały, domek cały, hej!
Drugi domek był drewniany, był drewniany.
Wilczek zniszczył domek cały, domek cały, hej! x2
3. Trzecia świnka mądra była, mądra była, mądra była,
domek z cegły postawiła, postawiła, hej!
Wszystkie świnki się schowały, się schowały.
x2
Do dziś stoi domek cały, domek cały, hej!
 Odpowiedz na pytania:
 Jakie zwierzęta były bohaterami piosenki?
 Ile było świnek?
 Kto chciał zjeść świnki?
 Z czego świnki zbudowały swoje domy?
 Który dom był najtrwalszy?
 Czy świnkom udało się uciec przed wilkiem?
 Spróbuj zaśpiewać piosenkę. W czasie przygrywki kołysz się na boki. Na słowo „hej!”, klaśnij
jeden raz w dłonie.

„Bajkowe memory” – wycinanie obrazków i gra zgodnie z ustalonymi zasadami.
 Kształtowanie umiejętności cięcia wzdłuż linii prostej.
 Kształtowanie umiejętności przestrzegania zasad ustalonych w grze.
 Wdrażanie do umiejętności przyjmowania zwycięstw i porażek.
Należy przygotować:
 obrazki do gry „Bajkowe memory” (wydrukowane i naklejone na kartkę z bloku technicznego lub wydrukowane na grubszym papierze, jeśli możliwości drukarki na to pozwalają).
 Wytnij obrazki po zaznaczonych liniach. Pamiętaj o prawidłowym sposobie trzymania nożyczek
i starannym wycinaniu.
 Zagraj wspólnie z rodziną w grę „Bajkowe memory”. Przestrzegaj zasad gry.
Przygotowane wcześniej karty do gry mieszamy. Rozkładamy je na podłodze lub na stole obrazkami skierowanymi w dół. Najlepiej, jeżeli ułożymy je w pewnych odstępach, co ułatwi losowanie kart, bez przesuwania pozostałych. Ułatwieniem może być ułożenie ich w 4 rzędach po 6
kart, a nie w rozsypce. Grę rozpoczyna najmłodszy z graczy. Pierwszy gracz losuje dwie karty
i pokazuje je wszystkim uczestnikom gry. Jeśli obie karty są takie same, gracz zabiera je jako
zdobytą przez niego parę i może losować jeszcze raz. Jeśli karty są różne, gracz odkłada je w te
same miejsca, z których je wziął, a ruch należy do kolejnej osoby. Wygrywa osoba, która zdobędzie najwięcej par.
Miłej zabawy!
 Jeśli wygrałaś/wygrałeś – GRATULACJE! Jeśli przegrałaś/przegrałeś i nie rozpłakałaś/nie rozpłakałeś się – PODWÓJNE GRATULACJE!

4) „W co się lubię bawić” – zabawy dowolne.
 Kształtowanie umiejętności podejmowania zabaw swobodnych.
 Pracujesz bardzo wytrwale podczas zdalnego nauczania. Pobaw się teraz w to, na co masz ochotę.

Źródła obrazków:
 ilustracje do gry „Bajkowe memory”
 https://pl.freepik.com/
(Czerwony Kapturek, Trzy Świnki, Pinokio, Aladyn, Kot w butach, Brzydkie Kaczątko)
https://stock.adobe.com/ (Królewna Śnieżka)


 https://pl.pinterest.com/ (Kopciuszek, Mała Syrenka, Bambi)
 https://www.kerefeke.org.rs/ (Herkules)
 https://disney.fandom.com/ (Kubuś Puchatek)

PINOKIO
(źródło: Maurenn Spurgeon, Opowiedz mi bajkę, Wydawnictwo E. Jarmołkiewicz, Zielona Góra 1998)

Dżeppetto był biednym stolarzem, który marzył o tym, żeby mieć synka. Pewnego dnia, gdy siedział
przy swoim warsztacie i robił pajacyka z drewna, wydało mu się, że lalka spojrzała na niego i uśmiechnęła
się.
– Tak bardzo chciałbym mieć syna – westchnął. – Nazwałbym go Pinokio.
Dżeppetto nie wiedział, że jego życzenie słyszała Dobra Wróżka.
– Zasługuje na to, by spełniło się jego pragnienie – pomyślała. – Będzie miał syna Pinokia.
Kiedy uszy Pinokia mogły już słyszeć, doleciał do niego świergotliwy głos z kominka.
– Poznaj Gadającego Świerszcza – powiedziała Wróżka. – On będzie ci wyjaśniał, co jest dobre, a co
złe.
Dżeppetto był bardzo szczęśliwy, że w końcu doczekał się syna. – Musisz iść do szkoły, Pinokio –
powiedział. – Słusznie – potwierdził Gadający Świerszcz. – W przeciwnym razie zostaniesz osłem.
Dżeppetto sprzedał swoją ostatnią kurtkę, żeby kupić dla Pinokia elementarz.
– Do widzenia, ojcze! – zawołał Pinokio, wyruszając do szkoły. – Będziesz ze mnie dumny!
Pinokio dowiedział się jednak, że do miasteczka przyjechał Połykacz Ognia z Teatrem Lalek. Nie
zważając na przestrogi Świerszcza, sprzedał elementarz i kupił bilet na przedstawienie. Wkrótce znalazł się
na scenie, tańcząc i śpiewając. Połykacz Ognia chciał, by Pinokio przyłączył się na stałe do jego zespołu.
Kiedy jednak nadszedł czas wyjazdu z miasteczka, Pinokio zląkł się, że będzie tak daleko od domu i Dżeppetta. Poza tym, nie wydawało mu się, że to najlepsze zajęcie na świecie być tańczącą i śpiewającą lalką…
– Dżeppetto sprzedał swoją ostatnią kurtkę, żeby mnie posłać do szkoły – szlochał przed Świerszczem – a ja uciekłem. Na pewno bardzo się martwi, bo nie wie, gdzie jestem.
Na szczęście Połykacz Ognia znał Dżeppetta. Pinokio dostał od niego pięć złotych monet z poleceniem, by zaniósł je ojcu.
– Mogę kupić tacie nową kurtkę – cieszył się Pinokio. – Pięć złotych monet!
– I to wszystko? – szydził Kot.
– Zakop je na naszym czarodziejskim polu – zachęcał Lis. – Jutro wyrośnie z nich złote drzewo!
– Nie, Pinokio! – protestował Świerszcz. – To pieniądze Dżeppetta!
Gdy Pinokio dowiedział się, że Kot i Lis wykopali i ukradli monety, które on ukrył – bardzo żałował,
że nie posłuchał dobrej rady.
– Co się stało? – zainteresowała się Wróżka, słysząc płacz Pinokia.
– Zgubiłem gdzieś złote monety, które niosłem do domu dla Dżepetta – szlochał – i nie mogę ich
znaleźć!
Gdy to mówił, nagle stało się coś dziwnego… Nos Pinokia zaczął rosnąć!
– A kiedy zgubiłeś monety? – pytała Wróżka.
– W drodze ze szkoły – odrzekł, płacząc, a jego nos urósł jeszcze bardziej. – Musiały mi wypaść
z kieszeni…
Teraz już nos Pinokia był tak długi, że prawie nie widział jego końca!
– No cóż, Pinokio – zaśmiała się Wróżka. – Teraz wiesz, że z małego kłamstwa może wyrosnąć
wielkie. To zupełnie jak z twoim nosem!
Pinokio obiecał skwapliwie, że nie skłamie już nigdy więcej. Płakał przy tym tak bardzo, że Wróżka
ulitowała się nad nim.
– Gdybyś słuchał Gadającego Świerszcza – powiedziała surowo – nigdy by się to nie zdarzyło!

Pinokio dobrze wiedział, że Wróżka miała rację. Ruszył więc do domu pełen najlepszych intencji.
Ale zaledwie przeszedł kilka kroków, nadjechał wóz z dziećmi. Ciągnęły go dziwnie wyglądające osły.
– Jedź z nami do Krainy Zabawek! – zachęcały dzieci. – Będziemy się ciągle bawić!
– Nie słuchaj ich – ostrzegał Świerszcz.
Pinokio jednak już wskakiwał do wozu. Uważał, że Kraina Zabawek jest cudowna! Żadnych książek,
żadnych lekcji, za to tyle zabawy, ile dusza zapragnie!
Nagle zauważył, że jego uszy robią się coraz cięższe; cięższe, dłuższe, grube i pokryte sierścią…
– Mówiłem ci, że zamienisz się w osła, jeśli nie pójdziesz do szkoły – przypomniał Świerszcz. – I co
teraz zamierzasz zrobić?
– Chcę do domu! – rozpłakał się Pinokio. – Chcę do Dżeppetta!
Pinokio bał się, że sąsiedzi będą się śmiać z jego oślich uszu. Wszyscy byli jednak zbyt zmartwieni,
żeby je zauważyć.
– Dżeppetto poszedł nad morze cię szukać – powiedzieli. – Chyba połknął go wieloryb.
– Biedny ojciec – westchnął Pinokio. – Muszę go odnaleźć.
Udał się najpierw tam, gdzie po raz ostatni widziano Dżeppetta. Wskoczył do czarnej jak atrament
wody i popłynął na pełne morze. W pewnej chwili ujrzał przed sobą światełko. Podpłynął bliżej i zobaczył,
że znalazł się w miejscu podobnym do podmorskiej jaskini. Była to paszcza wieloryba.
– Pinokio! – usłyszał. – Pinokio, mój kochany, dzielny synu!
Pinokio jeszcze nigdy nie cieszył się tak bardzo, słysząc głos Dżeppetta.
– Wydostaniemy się przez jego paszczę, a potem popłyniemy do brzegu – powiedział do Dżeppetta.
– Tylko mocno się mnie trzymaj, ojcze!
Kiedy wieloryb otworzył paszczę, udało się im wypłynąć. Byli wolni. Ale Pinokio, który ciągnął
Dżeppetta, szybko się zmęczył. Na szczęście Świerszcz wskazał mu drogę do najbliższego lądu. Gdy dopłynęli do celu, Pinokio był już zupełnie bez sił.
Dżeppetto wyniósł syna na brzeg. Czekała tam na nich Dobra Wróżka.
– Brawo, Pinokio! – powiedziała. – Dowiodłeś, że jesteś odważnym i kochającym synem. Dostaniesz za to nagrodę!
I z drewnianej lalki Pinokio przeobraził się w chłopca o radosnym uśmiechu i dobrym sercu, który
potrafił odróżnić dobro od zła. Gadający Świerszcz cieszył się razem ze swoimi przyjaciółmi.

BAJKOWE MEMORY cz. 1

BAJKOWE MEMORY cz. 2

