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1) „Kamyczek” – zabawa dramowa w odgadywanie.
Dziecko uczy rodzica, bo zna zabawę z przedszkola. Jeżeli mamy do dyspozycji dwóch
rodziców, dziecko siada pomiędzy nimi w siadzie skrzyżnym i jest „kamyczkiem”.
Rodzice śpiewają dziecku, po tym jak zostaną przez nie nauczeni. Na początku zabawy
dziecko może śpiewać razem z rodzicem.
Śpiewamy tak:
„Leży sobie kamień pośrodku podwórka,
leży sobie kamień pod kamieniem dziurka,
a w tej dziurce co? Jakieś małe zoo…”
Dziecko naśladuje jakieś zwierzę mieszkające na wsi np. kurę (ko-ko-ko), koguta
(kukuryku), krowę (muuu), konia (i ha ha), kota (miau) itd. Powtórka odgłosów zwierząt
poznanych w ciągu całego tygodnia.
Rodzic rozwiązuje zagadkę, mówi jakim zwierzęciem jest dziecko. Jeżeli odgadnie
następuje zmiana ról, rodzic wchodzi do środka, dziecko śpiewa, następnie wymyśla
odgłos zwierzęcia, który odgaduje. Zabawa toczy się tak długo, aż wyczerpią się pomysły
na odgłosy zwierząt.
Uwagi do zabawy:
Jeżeli w zabawę bawi się tylko jeden rodzic, dziecko siada przed rodzicem, rodzic śpiewa
mu piosenkę – dziecko naśladuje jakieś zwierzę mieszkające na wsi, rodzic odgaduje,
następnie zmiana ról – dziecko śpiewa, rodzic wymyśla odgłos zwierzęcia itd.
Jeżeli w zabawie uczestniczy jeszcze rodzeństwo (mamy do dyspozycji więcej osób)
zmieniamy się w ten sposób, aby każdy miał możliwość się zaprezentować (naśladować
odgłosy zwierząt wiejskich). W przedszkolu bawimy się, kto pierwszy podniesie rękę
w górę odgaduje
Życzymy miłej zabawy

2) „Kaczka dziwaczka” – słuchanie wiersza Jana Brzechwy.
Wiersz może przeczytać dziecku rodzic lub można wysłuchać tekstu czytanego przez
Piotra Fronczewskiego.
https://www.youtube.com/watch?v=4Cn9c_kGfio
Nad rzeczką opodal krzaczka
Mieszkała kaczka-dziwaczka
Lecz zamiast trzymać się rzeczki
Robiła piesze wycieczki
Raz poszła więc do fryzjera:
„Poproszę o kilo sera!”
Tuż obok była apteka:
„Poproszę mleka pięć deka.”
Z apteki poszła do praczki
Kupować pocztowe znaczki
Gryzły się kaczki okropnie:
„A niech tę kaczkę gęś kopnie!”
Znosiła jaja na twardo
I miała czubek z kokardą,
A przy tym, na przekór kaczkom,
Czesała się wykałaczką
Kupiła raz maczku paczkę
By pisać list drobnym maczkiem
Zjadając tasiemkę starą
Mówiła, że to makaron
A gdy połknęła dwa złote
Mówiła, że odda potem
Martwiły się inne kaczki:
„Co będzie z takiej dziwaczki?”
Aż wreszcie znalazł się kupiec:
„Na obiad można ją upiec!”
Pan kucharz kaczkę starannie
Piekł, jak należy, w brytfannie
Lecz zdębiał obiad podając
Bo z kaczki zrobił się zając
W dodatku cały w buraczkach
Taka to była dziwaczka!

Rozmowa na temat wysłuchanego wiersza:
- jak nazywała się kaczka?
- gdzie mieszkała?
- czy pływała w rzece?
- o co poprosiła u fryzjera?
- o co poprosiła w aptece?
- co chciała kupić u praczki?
- jakie jaja znosiła?
- co miała na czubku głowy?
- czym się czesała?
- po co kupiła mak?
- co zjadała?
- co połknęła?
- czym martwiły się inne kaczki?
- co się stało z kaczką?
Wspólnie z rodzicami zaśpiewaj piosenkę „Kaczka dziwaczka”
https://www.youtube.com/watch?
v=VXEfV8E6pZw&list=RDVXEfV8E6pZw&start_radio=1
„Domowe karaoke” – zaśpiewaj wspólnie z rodzicem.
https://www.youtube.com/watch?v=F8pfU7NIVrc

3) „Gdzie schowała się kaczuszka” – zabawa dydaktyczna (ciepło – zimno).
Doskonalenie umiejętności reagowania na wskazówki słowne.
Rodzic mówi do dziecka wyjdź na chwilę z pokoju, a ja schowam gdzieś kaczuszkę.
Kiedy Cię zawołam spróbujesz ją odszukać. Dostaniesz wskazówki. Gdy będziesz się
zbliżać do kaczuszki, usłyszysz słowa: ciepło, cieplej. Gdy będziesz bardzo blisko –słowa:
gorąco i parzy. Jeśli będziesz się oddalać od miejsca, w którym jest schowana kaczuszka,
usłyszysz słowa: chłodno, zimno, lodowato.
Do zabawy można wykorzystać zabawkę – kaczuszkę albo kaczuszkę wyciętą z papieru
według własnego pomysłu lub z wykorzystaniem obrazka zamieszczonego poniżej (karta
pracy nr 1).
4) Zabawy dowolne.
Pobaw się swoją ulubioną zabawką, w końcu dziś piątek „dzień zabawkowy”.
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