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„Wolno – szybko” - zabawy z wykorzystaniem wiersza „Na spacerku”
D. Kossakowskiej.
Dziś na spacer się wybrały,
trzy wesołe muszki.
Bardzo szybko się ruszają,
ich malutkie nóżki.
Do mrowiska idą mrówki,
wolno się ruszają.
Bo zmęczone i bolące,
małe nóżki mają.
Konik polny jest wesoły,
Szybko podskakuje.
Gra na skrzypcach swą muzykę,
cały dzień próżnuje.
Ślimak zwiedza leśne ścieżki,
wolno i dokładnie.
Patrzy w prawo, patrzy w lewo.
Może listek spadnie?
Rozmowa na podstawie wiersza.
- Ile muszek wybrało się na spacer?
- Jakie nóżki mają muchy?
- Jak ruszają się malutkie nóżki much?
- Kto idzie do mrowiska?
- Jak ruszają się nogi mrówek?
- Dlaczego mrówki ruszają się wolno?
- W jakim nastroju jest konik polny?
- W jaki sposób podskakuje konik polny?
- Co przez cały dzień robi konik polny?
- W jaki sposób ślimak zwiedza leśne ścieżki?
- W jakie strony patrzy ślimak?
„Jak ruszają się zwierzęta?” – pokaz.
Dzieci ruchem przedstawiają jak ruszają się zwierzęta z wiersza.
- muszki – szybko
- mrówki – wolno
- konik polny – szybko
- ślimak – wolno
„Wolno – szybko” – zabawa z wierszem.
Podczas ponownego czytania wiersza dzieci naśladują sposób poruszania się
zwierząt.

„Coraz wolniej – coraz szybciej” – ćwiczenia głosowe.
Dzieci wypowiadają rymowanki coraz wolniej i coraz szybciej.
- Małe muszki dziś latają, bardzo dobry humor mają.
- Konik polny podskakuje i przez cały dzień próżnuje.
- Ślimak rusza się powoli, chyba głowa dziś go boli.
„O jakiej literze myślę?” – zabawa słowna.
Rodzic mówi:
„Litera, o której myślę ukryła się na końcu wyrazu ślimak”
„Litera, o której myślę ukryła się na początku wyrazu muszka”
Dziecko, które odgadnie literę przejmuje rolę rodzica.
„Rysujemy palcami”- zabawa twórcza.
Dzieci otrzymują tacki z kaszką lub innym materiałem sypkim. Ich zadaniem jest
narysowanie palcem zwierząt wymienionych w wierszu lub wymyślonego przez
siebie rysunku. Mogą też pisać znane im litery.
5 latki cz.3 s.39-40
https://drive.google.com/open?id=1etOjfnePEekvSrX2Y9xf5zj1AJyM6rN6
6 latki cz.3 s.50-51
https://drive.google.com/open?id=1wwbVPCYuzqMKGnRiwj28Xpx2420fkg_Q

