
PIĄTEK 

( 8.05.2020r.) 

 

1. Zagadki:   Jakie imiona mają braciszek i siostrzyczka, 

    którzy w lesie spotkali chatkę zrobioną z pierniczka? 

 

Z drewna wystrugany, chłopiec z bajki znany. 

Kiedy kłamał w głos szybko rósł mu nos. 

 

      Jaka to dziewczynka ma roboty wiele, 

      a na pięknym balu gubi pantofelek? 

 

Za siedmioma górami, za siedmioma rzekami, 

żyła sobie królewna z krasnoludkami. 

 

       Tyklko cal wysokości miała, ta 

dzieweczka 

       dlatego też jej imię to... 

 

Na podwórku je tępiono. Kto powie dlaczego? 

Gdy podrosło, łabędzie przyjęły je jak swego. 

 

(„Jaś i Małgosia” „Pinokio” „Kopciuszek” „Królewna Śnieżka” „Calineczka” „Brzydkie 

kaczątko”) 

 

2. „Burza mózgów”: 

CZEGO UCZĄ NAS BAJKI I BAŚNIE? 

 

( Bajki i baśnie uczą nas, co jest dobre, a co złe. Jak postępować, a jak nie. Dzięki nim 

poznajemy ciekawe historie i postaci. Uczymy się nowych słów. Uczymy się wyrażać myśli i 

rozumieć innych) 

 

3. Zabawa dydaktyczna- „Dobry i zły” 

Pomyślcie kto w wymienionych utworach jest dobry, a kto zły: 

 

„Kopciuszek”- np. Kopciuszek- macocha 

„Jaś i Małgosia”- np. dzieci- Baba Jaga 

„Roszpunka”.... 

„Śpiąca królewna”.... 

„Trzy świnki”.... 

„Pinokio” 

„Król Lew” 

„Złota rybka” 

„Stoliczku, nakryj się” 

„Czerwony Kapturek”... 

„Królewna Śnieżka” 

„Calineczka” 

 

4. Zabawa doskonsląca pamięć-” Której książki brakuje?” 

 



 Na stole leżą różne rodzaje książek np. album, kucharska, słownik, bajka, powieść. 

Wszyscy zamykają oczy. Wybrana osoba  zakrywa  chustką jedną z książek i zadaje pytanie:-

”Której książki brakuje?”. Można utrudnić zadanie zamieniając kolejność książek. 

 

 

5. Przykłady ćwiczeń z akresu ruchu funkcjonalnego R. Chladek: 

* Ćwiczenia łokci 

( naśladujemy przepychanie się w tłumie ) 

- bezruch, 

- ruch nieskoordynowany, 

* Ćwiczenia nadgarstków, dłoni 

( nasladujemy: wachlowanie, machanie dłonią na pożenanie, wykręcanie prania, 

maszynopisanie, granie na fortepianie ) 

- płynny ruch nadgarstka w kierunku przód i w tył, 

- boczny ruch nadgarstka, 

- kołowy ruch nadgarstka, 

- ruch kolejnymi palcami, 

* Ćwiczenia kończyn dolnych, kolan, stóp 

( marsz żołnierzyków, chodzenie na szczudłach, chodzenie jak pajacyk, skoki żaby, 

zająca, jazda windą, taniec baletnicy ) 

- marsz na sztywnych nogach, 

- marsz na miękkich nogach, 

- skok na zgietych nogach, 

- zginanie i prostowanie nóg, 

- wspinanie się na palce, 

*Ćwiczenia kregosłupa 

* kręgosłup sztywny 

( naśladujemy skaczacą piłke, windę, deskę ) 

- ruch w górę, 

- ruch w góre i w dół, 

- ruch na boki, 

- utrzymanie bezruchu w pozycji leżącej, 

 

*kręgosłup giętki 

( naśladujemy dżdżownicę, wiejący wiatr, trzcinę na wietrze, trzaskanie z bicza, 

modelkę, bączka, zwijanie się w kłębek ) 

- ruch falujący na boki- pełzanie, 

- kołysanie, skłony szybkie- gwałtowny ruch, 

- skłony i wyprosty, 

- skurczenie, 

- chodzenie z biodrami wysuniętymi, 

- toczenie, 

 

6 „Prawda, czy fałsz?”- rozpoznawanie zdań prawdziwych i fałszywych: 

 

* Okładka to zewnętrzna część książki. 

* Autor, to osoba, która napisała książkę. 

* Każda książka ma 5 stron. 

* Baśń i bajka to jest to samo. 

* Spis treści to miejsce, gdzie jest umieszczone nazwisko autora. 



* Ilustracja to rysunek w książce. 

* Morał to nauka o tym, jakim powinno się być lub jakim być nie należy. 

* Grzbiet książki to inna nazwa pierwszej strony. 

* Spis treści pozwala zobaczyć, co zawiera książka i na których stronach. 

* Okładka jest w środku książki. 

* Ilustracje zawsze są biało- czarne. 

* Strony w książce są ponumerowane 
 


