
Dzień dobry Smerfiki – zapraszam Was do wspólnej zabawy :)

Zabawa na rozgrzewkę.

Poproś dziecko, by wyobraziło sobie, że dopiero się obudziło – niech zacznie od porozciągania się.
Poruszaj się razem z nimi: możecie wyciągnąć wysoko ręce, pokręcić delikatnie głową, zatoczyć
biodrami kilka kółek w prawą i lewą stronę. A teraz, skoro wstaliście – to czas się ubrać! A może
przebrać? Zacznij wymieniać kolejno elementy garderoby i poproś dziecko, by pokazały, jak je na
siebie  zakłada.  Po  kolei  „nakładajcie"  na  siebie  niewidzialne  elementy  stroju.  Możesz  też
w pewnym momencie zabawy zaprosić dziecko do wymieniania kolejnych akcesoriów, pytając: co
jeszcze na siebie „założymy"? Spróbujcie wymienić i nałożyć jak najwięcej rozmaitych elementów
garderoby.

Poproś dziecko, by wyobraziło sobie:

• jak by to było chodzić z tym wszystkim, co właśnie „nałożyło" na siebie? Jak by to było 
mieć tyle rzeczy na sobie?

• jak poruszałoby się w za dużych butach, które prawie spadają im z nóg?
• a gdyby miały na głowie za duży kapelusz, który ciągle im spada na oczy? W jaki sposób by

z nim chodziło?
• jak spacerowałoby, gdyby całe ubranie było mokre po wielkim deszczu?
• a jak poruszałoby się z długą, zwiewną peleryną?

Na koniec rozgrzewki porozmawiajcie o tym, co bierzemy pod uwagę, kiedy wybieramy strój? Od 
czego zależy to, w co się ubieramy (np. od pogody, nastroju)?

Kto jest ubrany, kto jest przebrany?

Zapytaj dziecko, jaka jest ich zdaniem różnica między ubraniem a przebraniem? Co jego zdaniem
świadczy o tym, że dany strój jest  przebraniem, a nie ubraniem? Co to znaczy przebrać się za
kogoś? Co jest do tego potrzebne?

Zaznacz różnicę pomiędzy ubraniem (czyli odzieżą, którą wykorzystujemy do okrycia i ochrony
swojego ciała, wyrażenia siebie i swojego gustu), a przebraniem (czyli strojem, którego używamy
z intencją wcielenia się w jakąś postać).

Zachęcam do wykorzystania poniższych obrazków:

 









Karnawał - wprowadzenie do tematu 

EduKredka – KARNAWAŁ / Film edukacyjny 

Po obejrzeniu filmiku, dziecko może odpowiedzieć na pytania: 

• Co to jest karnawał?, 
• Kiedy go obchodzimy?, 
• Jak świętuje się karnawał w innych krajach? 

Zabawy z wykorzystaniem rymowanki: W karnawale same bale, na nich bawisz się wspaniale!

Wypowiadanie tekstu: cicho i głośno, wesoło i smutno, ze złością, śpiewanie na melodie 
wymyślone przez dzieci, ilustrowanie ruchem według pomysłów.

3. Rozwiązywanie zagadek: Za kogo przebiorę się na bal?

Potwór to baśniowy,
może mieć i cztery głowy,
ryczy, ogniem zionie,
ma łuski na ogonie. (smok)

Jestem delikatny,
skrzydełka mam jak płatki.
W promieniach słońca latam
i przysiadam na kwiatach. (motyl)

W pięknej sukni i w koronie,
trzyma berło i siedzi na tronie. (królewna)

Ciało zbroja kryje,
w dłoni miecz i tarcza,
w turniejach występuje,
czy to mu wystarcza? (rycerz)

Do wybranej zagadki można zrobić ilustrację lub ulepić z plasteliny wybraną postać. 

Malowanie farbami plakatowymi ulubionej postaci z bajki lub postaci, za którą dzieci 
przebiorą się na bal.

Piosenka do wysłuchania, poruszanie się do piosenki według własnego pomysłu

BALE W KARNAWALE 

https://www.youtube.com/watch?v=jYNwqgE9PMc
https://www.youtube.com/watch?v=Ck7TvVTrRPw


Dla chętnych:

wykonanie maski karnawałowej ( mogą być z papieru kolorowego). 

Jak zrobić maskę karnawałową | Maska Karnawałowa (dla dziewczynki)

Maska Superbohatera na bal przebierańców (dla chłopca)

Dziękuję za wspólną zabawę a Rodzicom za zaangażowanie ;)

Wykorzystane materiały:
https://teatrotekaszkolna.pl/konspekt/detal?id=323

https://www.youtube.com/watch?v=dHqQHNSbRZc
https://www.youtube.com/watch?v=r09_YE_bkyY
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