Wtorek 2.06.2020r.
Temat: Nasze zabawy.
Cele:
 poszerzanie zasobu słownictwa,
 dostrzeganie podobieństw w zabawach dzieci z całego świata,
 rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 rozwijanie kompetencji społecznych, czerpanie radości ze wspólnej zabawy.
1. Ćwiczenia poprawnej wymowy według utworu E. Chilińskiej-Karpowicz W wesołym
miasteczku.
 Wypowiedzi dzieci inspirowane obrazkiem przedstawiającym dzieci bawiące się
w wesołym miasteczku.

 Nazywanie niektórych urządzeń znajdujących się w tym miejscu: karuzela, balony,
namiot, salon, beczka – różnicowanie głosek w nagłosie, śródgłosie i wygłosie;
dzielenie słów na sylaby.
2. Zabawa dźwiękonaśladowcza Wycieczka do wesołego miasteczka.
Dz. maszeruje w rytm muzyki. Na hasło Karuzela, wykonuje ruchy wirowe i obrotowe;

na hasło Beczka śmiechu, głośno się śmieją: cha, cha, hi, hi, ho, ho, he, he; a na hasło
Salon strachu, robią groźne miny i wydają okrzyki: ooo!, uuu!, aaa!
3. Słuchanie wiersza Logolandia.
Ach, wesołe miasteczko!
A w wesołym miasteczku to rzeczywiście jest frajda,
tyle dzieci jest wkoło – Ewa, Marcelka i Ada.
Ach, wesołe miasteczko!
Wszyscy się bawią wesoło i jeżdżą
na karuzeli, na koniach, na małpkach, na beli.
Ach, wesołe miasteczko,
wszyscy są tu weseli.
 Rytmizowanie fragmentów tekstu, powtarzanie ich w różnym tempie i z różną
intonacją.
 Układanie rymów do słów: wesołe miasteczko, np. kruche ciasteczko, cieplutkie
mleczko...
4. Zabawa logopedyczna dla zespołu Indian „Szeke, szeke” – ćwiczymy narządy mowy.
Na górze - szeke, szeke. (robimy rękami "młynek" na górze)
Na dole - szeke, szeke. (robimy rękami "młynek" na dole)
Na prawo - szeke, szeke. (robimy rękami "młynek" z prawej strony)
Na lewo - szeke, szeke. (robimy rękami "młynek" z lewej strony).
5. Zabawy dzieci z różnych stron świata.
 Pies i kość – Szwecja
Zabawa polega na tym, że dzieci siadają na podłodze, tworząc krąg, i zakrywają oczy.
Jeden uczestnik udaje psa i cichutko zostawia kość za plecami kolegi. Ten, kto odgadnie,
że kość jest za nim, bierze ją i biegnie dookoła kręgu, wracając na swoje miejsce. Pies
natomiast pędzi w drugą stronę. Ten, który zostanie bez miejsca, przegrywa. I gra
rozpoczyna się od nowa! Jako „kości” często używa się bananów lub patyków.
 Trigon – Włochy
Dzieci rysują na ziemi trójkąt o długości 4 kroków, następnie ustawiają się w każdym z
rogów i rzucają do siebie jedną, dwie lub trzy piłki, w zależności od wieku dziecka. Zabawa
polega na tym, aby piłka jak najdłużej nie dotknęła ziemi. Brzmi prosto, ale w
rzeczywistości wygrana w tej grze to nie łatwa sztuka.
 Kulki – Francja
Do gry potrzebne są kulki. Każdy z graczy ma przygotowanych kilka z nich. Zawodnik
rzuca kulką, natomiast jego przeciwnik próbuje w nią trafić. Ten, kto ma celne oko i trafi w
kulkę, zabiera ją. Wygrywa osoba, która nazbiera najwięcej kulek.
 Rangoli - Pakistan
Zabawa ta polega na narysowaniu na ziemi dużego kształtu: domu, kwiatu, zwierzęcia, a
potem wypełnieniu go kolorami. Zamiast kredek używa się materiałów, które można
znaleźć w najbliższej okolicy: płatków kwiatów, trawy, kamyków, skruszonej cegły itp. Taki
obrazek bardzo ładnie prezentuje się na zdjęciach. Bawić się można także w domu,
wypełniając obrazek kolorowymi ścinkami z papieru, watą, plasteliną itp.
 Król kwadratów - Australia
Do gry potrzebnych jest czterech zawodników oraz pomoc osoby dorosłej. Opiekun rysuje
na płaskiej powierzchni 4 kwadraty o wielkości co najmniej 2 x 2 metry. Dzieci zajmują po
jednym z nich - jest to ich królestwo, którego muszą bronić. Gra polega na podawaniu
sobie piłki: można ją odbijać ręką lub nogą, ale nie można łapać. Piłka maksymalnie raz
na turę może dotknąć ziemi na terenie danego królestwa, inaczej odpada się z gry.
Zwycięzca zostaje królem kwadratów.
 Raz, dwa, trzy – Baba Jaga patrzy – Grecja

Jedno z dzieci to Baba Jaga. Stoi tyłem do pozostałych i woła: Raz, dwa, trzy, baba jaga
patrzy. W tym czasie dzieci szybko biegną w stronę baby jagi. Na słowo: patrzy baba jaga
się odwraca. Kto nie zdoła się zatrzymać w bezruchu, wraca na start, kto zaś pierwszy
dotknie Baby Jagi, ten zajmuje jej miejsce.
 Ojciec Szymon każe – Panama /Ameryka Środkowa/
Na środku koła stoi ojciec Szymon i pokazuje wymyślone przez siebie figury, które
reszta uczestników musi wykonać. Potem ojciec Szymon wybiera zmiennika.
 Ciepło- zimno – Liberia /Afryka/
Jedna osoba chowa jakiś przedmiot i daje wskazówki pozostałym słowo „ciepło”
wypowiadane jest, jeżeli dana osoba zbliża się do przedmiotu lub słowo „Zimno”,
jeżeli osoba od niego się oddala. W wersji
Czy widzicie pewne podobieństwo do zabaw w przedszkolu. Może wybierzecie
którąś z nich i wspólnie pobawicie się z rodzicami i rodzeństwem.
6. Zabawa przy piosence „Murzynek malutki”.
https://www.youtube.com/watch?v=1agRV62AdIc

Murzynek malutki, oczka ma błyszczące/ wskazujemy oczy/
kręcą mu się loczki, kędziorki sterczące./ wskazujemy włosy włosy/
Buzia cała czarna, jak ta czekolada/wskazujemy buzię/
nasz mały Murzynek po murzyńsku gada.
Fili mili fa /robimy młynek/
fili mili fa /robimy młynek/
Chodź do mnie Murzynku/robimy gest ręką/
podaj rączki dwie.
Zrobimy kółeczko, zabawimy się.
Dalej, dale w koło, kręci się kółeczko.
jak się zabawimy, wypijemy mleczko./ naśladujemy picie mleka/.
7. Zabawy z pokazywaniem i nie tylko.
 Muchy w paluchy.
Bierzemy muchy w paluchy (szczypiemy powietrze przed sobą - 3 razy)
Robimy z muchy placuchy (klepiemy otwartą łapką o łapkę - 3 razy)
Kładziemy muchy na blachy (klepiemy łapkami o brzuszek - 3 razy)
I mamy radochy po pachy (wypowiadane jak najszybciej, rączki podkurczamy pod
paszki i "wiercimy" ciałkiem).
 Sroczka kaszę ważyła.
Bierzesz w swoją dłoń rączkę dziecka i mówisz: „Tu, tu, tu sroczka kaszkę warzyła, dzieci
swoje karmiła. Temu dała do dzbanuszka, temu dała do garnuszka, temu dała na
miseczkę, temu dała na łyżeczkę. A temu nic nie dała, tylko – frrrr – odleciała”. Przy
słowach „tu, tu, tu” kreślisz kółka we wnętrzu dłoni dziecka, możesz też delikatnie w nią
stukać. Potem, przy słowach: „Temu dała do dzbanuszka, temu dała do garnuszka...”
masujesz poszczególne paluszki – przeciągasz po nich swoimi palcami, delikatnie
ugniatasz itd. Gdy robisz „frrrr”, przebierasz palcami w powietrzu (jakbyś grała na
pianinie) i przesuwasz rękę jak najdalej, naśladując ptaszka.
Dotykanie wnętrza dłoni dziecka uwrażliwia je i sprawia, że coraz częściej rozluźnia
zaciśnięte piąstki. A gdy dotykasz paluszków maluszka, powoli buduje w umyśle mapę
swojego ciała. Próbując Cię naśladować, uczy się jednocześnie panować nad własnymi
rękami.
 Trumf, trumf, misia bela.
Z dzieckiem rodzic może się bawić także w „Trumf, trumf Misia Bela, Misia Kasia
Konfacela. Misia a, Misia be, Misia Kasia Kon-Fa-Ce”. Sadzamy dziecko na kolanach
tyłem do siebie i trzymamy jego ręce. Pomagamy mu „wcelować” w dłonie siedzącego

naprzeciwko taty. Przy słowach „trumf, trumf” tata i dziecko (z mamy pomocą) dwukrotnie
klaszczą w dłonie, a potem na przemian łączą swoje ręce (prawa z prawą, lewa z lewą,
zupełnie tak, jakby przybijali „piątkę”).
 Jedzie, jedzie pan.
Sadzamy dziecko na kolanach przodem do siebie. Trzymając go, recytujemy tekst:
„Jedzie, jedzie pan, pan, na koniku sam, sam. Przez góry, przez góry, przez lasy, przez
lasy, rów!”. Rytmicznie, ale lekko podrzucasz go na kolanach. Przy słowie „rów”
rozłączamy swoje nogi, by dziecko mogło „wpaść” w powstałą w ten sposób przestrzeń
/oczywiście przez cały czas trzymamy go pod paszkami/. Zabawa doskonali zmysł
równowagi i jest ważna dla rozwoju układu nerwowego dziecka.
8. Ćwiczenia grafomotoryczne doskonalące analizator wzrokowo- ruchowy. Karty pracy do
wyboru.
 Zabawa w chowanego.
 Szukanie ukrytych łopatek.
 Plac zabaw – uzupełnianie rysunku własną twórczością plastyczną.
9. „Bańki mydlane” R. przygotowuje dla dziecka słomkę, wodę, pojemnik, mydło w płynie
.Dz. samodzielnie przygotowuje roztwór, którym później bawi się puszczając bańki.
10. Rozwiązywanie krzyżówki. Podając nazwy obrazków możemy dokonywać analizy
słuchowej wyrazów Jeżeli dz. potrafi pisać litery uzupełnia krzyżówkę samodzielnie, jeżeli
nie czyni to rodzic. Dz. odczytuje rozwiązanie lub rodzic głoskuje, a dziecko dokonuje
syntezy głosowej i podaje rozwiązanie.
11. Karta pracy dla dz. sześcioletnich doskonalących technikę czytania.

