Dzień dobry!
Czwartek 08. 04. 2021 r.
1. „Zabawy i ćwiczenia poranne”- zestaw 31.
Marsz po obwodzie koła: na palcach, na piętach i na całych stopach.
„Koniki” - zabawa bieżna. Dziecko naśladuje poruszanie się konia: bieg truchtem, galopem
w różnych kierunkach.
„Koniki grzebią nogą” - ćwiczenia równowagi. Dziecko zatrzymują się, stoi na jednej nodze,
a drugą nogą naśladuje jak koń grzebie w ziemi – przeciąganie wolnej stopy po podłodze.
„Konik na biegunach” – ćwiczenia zręczności. Dziecko kładzie się na brzuchu, łapie się
za stopy i tworzy „kołyskę”. Porusza się w przód i w tył.
„Konie ciągną wóz”- zabawa bieżna. Dziecko z rodzicem lub rodzeństwem, twarzą zaprzęgi:
koń i woźnica, podają ręce. Poruszają się w różnych kierunkach. Zmiana miejsc w parach.
2. „Gęsie Jajo i przyjaciele” – wykonanie sylwet.
•

„Jakie to zwierzę? – rozmowa na podstawie obrazków (załącznik nr 1).

Dziecko określa jakie zwierzęta znajdują się na karcie wycinanki. Sprawdza czy są wszystkie
zwierzęta, które występowały w bajce o „Gęsim jaju, raku Nieboraku, kogucie Piejaku,
kaczce Kwaczce, kocie Mruczku i o psie Kruczku” (czytanej w dniu wczorajszym ).
Jeżeli stwierdzi że nie, mówi którego zwierzęcia brak lub jaka postać jest na karcie,
która nie występuje w bajce.
Praca dziecka:
- wycięcie obrazków,
- złożenie obrazków postaci po przerywanych liniach,
– włożenie do środka patyczka i sklejenie obu części.
•

„Zwierzęta domowe”- zabawa ruchowo - naśladowcza z użyciem wyrazów
dźwiękonaśladowczych (załącznik nr 2).

Dziecko wspólnie z rodzicem wymyśla różne wyrazy dźwiękonaśladowcze i dopasowuje
do nich różne zwierzątka, które zna wykorzystując ilustracje.
Naśladuje je także ruchem:
mu, mu, mu, hau, hau, hau, miau, miau, miau, be, be, be, kwa, kwa, kwa,
kukuryku, kukuryku, ko, ko, ko, gę, gę, gę.

•

„Jak Gęsie Jajo wędrowało” – próby samodzielnego układania opowiadania
przez dziecko z wykorzystaniem sylwet zwierząt i ilustrowanie gestami.

Dziecko siedzi na dywanie, na którym leżą sylwety z obrazkami.
Rodzic zwraca się do dziecka:
Opowiemy razem bajkę o gęsim jaju. Na dywaniku leżą sylwety postaci występujących
w bajce.
- A teraz wyruszamy na wędrówkę z gęsim jajem. Pomóż mi opowiedzieć bajkę.
-

Pewnego razu było sobie gęsie jajo (dziecko wyszukuje wśród swoich sylwet gęsie jajo), które
postanowiło wyruszyć na wędrówkę (kładzie sylwetę na początku dywanika).
Gęsie jajo wędruje tur-tur-tur (rodzic mówi i pokazuje gesty- młynek rękoma w powietrzu,
dziecko powtarza za nim).
Po drodze spotkało raka Nieboraka (dziecko pokazuje sylwetę z rakiem). Rak Nieborak
przystaje:
Dokąd się toczysz, jajo? – Na wędrówkę.
- Pójdę i ja z tobą, jak mnie weźmiesz z sobą.
- Chodź raku Nieboraku (dziecko kładzie sylwetę
raka i naśladuje gesty rodzica
(nożyce w poziomie w powietrzu: szlap-szlap-szlap).
Wędruje gęsie jajo (tur-tur-tur – mówimy i pokazujemy) z rakiem Nieborakiem (szlap-szlapszlap – mówimy i pokazujemy). Idą, idą spotkali koguta Piejaka (dziecko pokazuje sylwetę).
-

Kogut Piejak przystaje:
Dokąd się toczysz, jajo? – Na wędrówkę.
- Pójdę i ja z tobą, jak mnie weźmiesz z sobą.
- Chodź kogucie Piejaku (dziecko kładzie sylwetę koguta i pokazuję jak on się porusza,
naśladując ruchy rodzica: (naprzemienne ruchy dłoni góra-dół o dywanik):
- człap-człap-człap.
Wędruje gęsie jajo tur-tur-tur z rakiem Nieborakiem szlap-szlap-szlap, z kogutem Piejakiem
człap-człap-człap. Idą, idą, idą spotkali kaczkę Kwaczkę (dziecko pokazuje sylwetę).
-

Kaczka Kwaczka przystaje:
Dokąd się toczysz, jajo?
- Na wędrówkę.
- Pójdę i ja z tobą, jak mnie weźmiesz z sobą.
- Chodź kaczko Kwaczko (dziecko kładzie sylwetę kaczki na dywaniku i pokazuje jak ona
się porusza: (3 klaśnięcia w dłonie)- klap-klap-klap.
Wędruje gęsie jajo tur-tur-tur z rakiem Nieborakiem szlap-szlap-szlap, z kogutem Piejakiem
człap-człap człap, z kaczką Kwaczką klap-klap-klap. Idą, idą spotkali kotka Mruczka
(dziecko pokazuje sylwetę). Kotek Mruczek przystaje:
-

Dokąd się toczysz, jajo?
- Na wędrówkę.
-

Pójdę i ja z tobą, jak mnie weźmiesz z sobą.
– Chodź kotku Mruczku (dziecko kładzie sylwetę kotka i pokazuje jak on się porusza, naśladując
gesty rodzica:( naprzemienne ruchy dłoni w powietrzu naśladujące „skradanie się kota
z pazurami”)
- miau-miau-miau).
Spotkali pieska Kruczka.
- Dokąd się toczysz, jajo?
- Na wędrówkę.
- Pójdę i ja z tobą, jak mnie weźmiesz z sobą.
- Chodź piesku Kruczku.
- Wędruje gęsie jajo tur-tur-tur z rakiem Nieborakiem szlap-szlap-szlap, z kogutem Piejakiem
człap-człap-człap, z kaczką Kwaczką klap-klap-klap, z kotkiem Mruczkiem miau-miau-miau
i pieskiem Kruczkiem hyc-hyc-hyc.
– Idą ,idą, nagle trzask, nagle prask skorupka na gęsim jaju pękła i wyskoczył siodłaty gąsiorek
(dziecko pokazuje sylwetę i kładzie na gęsim jaju (ręce naśladują „kłapanie dziobem” –
wszystkie palce stykają się z kciukiem): pi, pi, pi).
-

I dalej już wędrował siodłaty gąsiorek pi-pi-pi z rakiem Nieborakiem szlap-szlap-szlap,
z kogutem Piejakiem człap-człap-człap, z kaczką Kwaczką klap-klap-klap, z kotkiem
Mruczkiem miau-miau-miau.
Gesty ilustrujące poruszanie się zwierząt:
– gęsie

jajo – tur-tur-tur (młynek rękoma w powietrzu),
– rak Nieborak – szlap-szlap-szlap (nożyce w poziomie w powietrzu),
– kogut Piejak – człap-człap-człap (naprzemienne ruchy dłoni góra-dół o dywanik),
– kaczka Kwaczka – klap-klap-klap (3 klaśnięcia w dłonie),
– kot Mruczek – miau-miau-miau (naprzemienne ruchy dłoni w powietrzu naśladujące
„skradanie się kota z pazurami”),
– pies Kruczek- hyc, hyc, hyc ( podskoki obunóż)
– siodłaty gąsiorek – pi-pi-pi (ręce naśladują „kłapanie dziobem” – wszystkie palce stykają się
z kciukiem).
Praca z książką
3. „Połącz ze sobą takie same
(„Trefliki w przedszkolu, s. 40 i 41).

napisy”

–

ćwiczenie

spostrzegawczości.

Dzieci piszą cyfry po śladzie i prowadzą linię od najmniejszej do największej z nich.
Kolorują domek według wzoru, a zwierzęta tak, jak pacynki z wycinanki.
Czytają z pomocą rodzica lub samodzielnie, jakie dźwięki wydawały zwierzęta i łączą ze sobą
takie same napisy.
4. „Kaczuszki”- zabawa ruchowa przy muzyce
Link: https://www.youtube.com/watch?v=x5SzdGoOw2o
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