PROPOZYCJE ZABAW I ZADAŃ DLA WAS NA CZWARTEK
"Rak Nieborak"
1. Na początku zapraszam do wykonania kilku ćwiczeń oddechowych:
wdech nosem, przy wydechu wypowiada dziecko głoski w formie zabawy: - aaaaaaa - płacz lalki, oooooo - zdziwienie, brrr — odczuwanie zimna, muuuuuu - muczenie krowy, ssssss -syczenie
węża, szszszsz - szum drzew,
2. Rodzicu, przeczytaj dziecku opowiadanie:
O raku Nieboraku
Agnieszka Galica
Dawno temu, daleko stąd było niezwykłe, bajkowe jezioro. Mieszkały w nim: żaba Rechotka, ryba
Pięknotka,
kaczka Dziwaczka, bocian Klekot, gęsi Gęgały i rak Nieborak, któremu bardzo się nudziło. Aby się
rozweselić,
postanowił robić psikusy wszystkim swoim sąsiadom. Zaczaił się więc w trzcinach i czekał.
Pierwsza pojawiła się żaba.
– Nie chowaj się, raku, i tak cię widzę – powiedziała.
Rak Nieborak tylko na to czekał. Capnął żabę za nogę zaczął recytować swój wierszyk, który
kiedyś
ułożył: – Idzie rak Nieborak, gdy uszczypnie żabę będzie znak.
– Auu – zawołała żaba, którą to zabolało i szybko uciekła. Rak pomyślał, że żaba nie zna się na
dobrej
zabawie.
Postanowił w ten sam sposób pobawić się z rybą. Gdy ryba przepływała blisko niego, uszczypnął ją
również i powiedział swój wierszyk: Idzie rak Nieborak, gdy uszczypnie rybę będzie znak. Ale ryba
chyba
też nie znała się na żartach, bo tylko wykrzywiła pyszczek i odpłynęła.
Potem spotkał kaczkę. Pani kaczka już słyszała o jego niemądrych żartach od ryby. Więc gdy tylko
go
zobaczyła, chciała uciekać. Rak szybko dogonił wystraszoną kaczkę i zaczął recytować swój
ulubiony wierszyk:
– Idzie rak Nieborak, gdy uszczypnie kaczkę będzie znak. – Gdy chciał zrobić „cap”, kaczka
szybko
zanurkowała pod wodę i nie udało się jej uszczypnąć.
– Głupia kaczka – rozzłościł się rak.
W szuwarach zobaczył bociana, co był tu właśnie na śniadaniu. Bocian widział, jak rak postąpił z
kaczką,
więc groźnie mu pogroził i krzyknął: – Ja, bocian, nie dam się uszczypnąć tobie! – I bocian odszedł
na swych
długich nogach.
– Dziwny ten bocian – pomyślał rak. – Nie lubię bociana, bo nie zna się na zabawie.
Ale wtedy zauważył stado gęsi, co pływało po wodzie. Zakradł się więc cicho i jedną z gęsi
uszczypnął
w nogę tak mocno i zawołał: – Idzie rak Nieborak, gdy uszczypnie gęś będzie znak. – Uszczypnięta
gęś
z wielkim krzykiem zerwała się do lotu, a za nią poleciało całe stado gęsi.

– Ha, ha, ha – to wspaniała zabawa.
– W końcu mi się udało. Ta ja sprawiłem, że całe stado gęsi uciekło w popłochu z jeziora.
Niebawem jednak rak ze zdziwieniem stwierdził, że wszystkie zwierzęta znad jeziora: żaba
Rechotka,
ryba Pięknotka, kaczka Dziwaczka, bocian Klekot, gęsi Gęgały omijają go z daleka.
– Hej co się dzieje? – pytał rak.
– Dlaczego mnie unikacie?
Ale nikt nie odpowiedział – wszyscy gdzieś odpłynęli.
Rak pomyślał chwilę i zrozumiał, dlaczego nikt go nie lubi.
– Nikt nie lubi się bawić z kimś, kto stale dokucza.
Rakowi zrobiło się tak bardzo wstyd, że gdy tylko zobaczył przepływającą obok rybę, kaczkę lub
żabę,
natychmiast cofał się i idąc tyłem, wkradał się za jakiś kamień na dnie jeziora.
Właśnie od tego dnia wszystkie raki chodzą tyłem.
Porozmawiajcie na temat utworu. Rodzicu zapytaj dziecko:
− Jakie zwierzęta mieszkały w bajkowym jeziorku?;
− Jakiego psikusa rak Nieborak robił swoim sąsiadom?;
− Czy podobało ci się zachowanie raka?;
− Czy rak był dobry dla innych zwierząt?
− Jak czuły się zwierzęta, którym dokuczał?
− Dlaczego unikały raka?;
− Czy rak zrozumiał, że źle postępował?
3. Utrwalenie litery R, r. Obejrzyjcie film:
https://www.youtube.com/watch?v=pBmmnT-pPWw
Rodzicu, zaproponuj dziecku, by zastanowiło się czy zna jakieś słowo z głoską r i je powiedziało,
oraz określiło miejsce głoski w wyrazie (początek, środek, koniec)
4. Zabawa ruchowa ze śpiewem:
https://www.youtube.com/watch?v=toqrH4Z1-og&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0X2XvnJc1SmF_vZ5MhHiSSauTmG0xZ1BcogAVH8gyvetwTxenLNawTxM
5. Zabawa słowno – rytmiczna do wierszyka "Idzie rak nieborak"
Recytacji towarzyszy rytmiczny ruch dwoma palcami dłoni po ramieniu.
Idzie rak nieborak.
Jak uszczypnie będzie znak.
Powtarzamy wierszyk kilka razy, mówiąc wolniej i szybciej, ciszej, głośniej.
6. Ćwiczenia słuchowe do wiersza:
"Na łące"
Jakub Piotrowski
Kroczy ze stawu na łąkę rak,
bo go zaprosił czerwony mak
Łąkę tę przecina rura,
na niej stoi śliczna kura,
dziobiąc bardzo stary worek.
Nagle z worka wypadł korek,

który złapał dzielny nurek
i wyrzucił go za murek.
Leży tam już szara tarka,
a oświetla ją latarka.
Rodzicu, czytaj powoli wiersz, zadaniem dziecka jest dopowiedzenie rymującycch się wyrazów.
Dla chętnych ćwiczenia spostrzegawczości:
https://view.genial.ly/5ebe4a974a81770d9df4d3f7

Dziękuję za wspólnie spędzony czas. :)
Pamiętajmy o myciu rąk!

