„KOTKI” - WITAMY I DO WSPÓLNEJ ZABAWY ZAPRASZAMY!
OTO KILKA PROPOZYCJI ZABAW DO WYKORZYSTANIA.
TEMAT DNIA: Kraków – moje miasto - 30.04.20202 (czwartek)
DRODZY RODZICE,
dzisiaj dziecko zobaczy, gdzie na mapie Polski leży Kraków. Obejrzy przedstawienie
kukiełkowe i wypowie się na jego temat. Odnajdzie ukrytego smoka, przeprowadzi królewnę
przez labirynt oraz odnajdzie taką samą koronę. Z przewodnikiem wybierze się na wycieczkę
śladami zabytkowych miejsc w Krakowie. Wykona postaci do teatrzyku i z pomocą Rodzica
będzie rozwijało mowę dialogową.
DO ZABAW PROSZĘ PRZYGOTOWAĆ: wydrukować załącznik nr 3, nożyczki, kredki,
pisaki… patyczki do postaci.
PRZEBIEG:
1. Zabawa ruchowo- naśladowcza przy piosence „Płynie Wisła płynie”
Proszę włączyć dziecku piosenkę i pozwolić na swobodną zabawę przy muzyce.
https://www.youtube.com/watch?v=4go49Ey13rM Płynie Wisła płynie - piosenka
https://www.youtube.com/watch?v=OVB5DEpYAr8 Płynie Wisła płynie - karaoke

2. Mapa Polski - rzeka Wisła i Kraków
Proszę pokazać dziecku na mapie - skąd wypływa Wisła – najdłuższa rzeka w Polsce
i gdzie leży miasto – Kraków.

3. Przedstawienie kukiełkowe pt. „Baśń o Smoku Wawelskim”
Proszę zaprosić dziecko do obejrzenia przedstawienia kukiełkowego pt. „Baśń o Smoku
Wawelskim”. Ponieważ „będzie w Teatrze” – proszę przypomnieć dziecku zasady
kulturalnego zachowania w miejscach publicznych.
https://www.youtube.com/watch?v=-hjgkHeMOGk

Po przestawieniu proszę porozmawiać z dzieckiem na temat treści przedstawienia.
Proszę zwracać uwagę, aby dziecko odpowiadało całymi zdaniami. Przykładowe pytania:
- Kim był Szewczyk Skuba?
- Dlaczego królewna była nieszczęśliwa?
- Co król obiecał za zabicie smoka?
- W jaki sposób Skuba pokonał smoka?
- Jak król odwdzięczył się Szewczykowi?
4. Zabawa ćwicząca spostrzegawczość – „Gdzie się ukrył smok?”
Proszę, aby dziecko wybrało niewielką zabawkę (smok lub swoją ulubioną) i dało Tobie
Rodzicu, abyś ją ukrył w pokoju (w wersji łatwiejszej) lub w mieszkaniu (w wersji
trudniejszej). Teraz proszę zachęć dziecko do odszukania zabawki – mówiąc „ciepło”, gdy
dziecko się zbliża do miejsca ukrycia przedmiotu lub „zimno”, jeśli się od niego oddala.
W drugiej części zabawy możesz zaproponować zamianę ról – tym razem dziecko ma
schować zabawkę i naprowadzać Cię na nią słowami „ciepło” lub „zimno”.
5. Ćwiczenia logorytmiczne „Smok”
Podczas czytania rymowanki przez Rodzica dziecko wykonuje czynności zgodne z tekstem.
Przy kolejnym powtórzeniu dziecko wykonuje ruchy z równoczesnym recytowaniem
rymowanki.
Idzie smok do przodu
idzie smok do tyłu
rozgląda się wokoło
i ryczy wesoło.

- idzie dużymi krokami do przodu
- idzie dużymi krokami do tyłu
- rozgląda się, stojąc w miejscu
- krzyczy, uśmiechając się

6. Ciekawy film o tym „Co można zobaczyć w Krakowie?” z przewodnikiem.
Top atrakcje w KRAKOWIE. Kraków na weekend. Co zobaczyć w Krakowie?
https://www.youtube.com/watch?v=Swd3OsoYRIw

7. Labirynt – ćwiczenie koordynacji wzrokowo- ruchowej.
- Proszę wydrukować dziecku obrazek lub bez drukowania - niech dziecko odnajdzie drogę
królewny do zamku. Załącznik nr 1. (Źródło- Internet)
- W kolejnym ćwiczeniu (Załącznik nr 2.) będzie ćwiczyło spostrzegawczość wzrokową
szukając takich samych przedmiotów.

8. Wykonanie sylwet do teatrzyku.
Wykorzystując proponowane szablony lub swoją pomysłowość dziecko wykona sylwety
postaci z legendy lub wymyślone przez siebie – Załącznik nr 3 (Źródło – Internet)
Rodzicu proszę wydrukować szablony postaci załączone na końcu scenariusza lub
poprosić aby dziecko narysowało samodzielnie i poprosić, o wycięcie.
Proszę zwracać uwagę na bezpieczne i prawidłowe trzymanie nożyczek przez dziecko.
Postaci można pokolorować kredkami lub pisakami i umocować na patyczkach.
Po skończonej pracy proszę poprosić dziecko o posprzątanie np. ścinków papieru.
9. Zabawa w Teatr- improwizacje dialogowe.
Wcielając się w wybrane postaci – dziecko będzie miało okazję do rozwijania mowy
dialogowej podczas improwizacji słownych. Rodzicu, proszę wcielić się w wybraną
postać i tworzyć dialogi wspólnie z dzieckiem.

10. Film dla chętnych: „Maja zdobywa Kraków i Jurę Krakowsko- Częstochowską”to Polska widziana oczami dziecka podczas letniej wycieczki z rodzicami.
Dziecko będzie miało okazję zobaczyć kilka zabytków Krakowa.
Maja zdobywa Kraków i Jurę Krakowsko- Częstochowską
https://www.youtube.com/watch?v=yyXEHvUuk24

Bajki na dobranoc :
o Hejnale Mariackim https://www.youtube.com/watch?v=xzr3oIyi5eo
o Wandzie co Niemca nie chciała https://www.youtube.com/watch?v=zx7c1rELgEg
Legenda o Smoku Wawelskim https://www.youtube.com/watch?v=7Q_ejE0QTtg

POZDRAWIAMY WSZYSTKICH SERDECZNIE I ŻYCZYMY UDANEJ ZABAWY 
WYCHOWAWCZYNIE - Elżbieta Jagodzińska i Bożena Piwowarczyk

Załącznik nr 3 (Źródło – Internet)

Dla chętnych dodatkowe ćwiczenia (Źródło- Internet)

