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Propozycje zabaw słownych w oparciu o tekst opowiadania „Kogut i kukuryku" 

1. Zabawa „Głowa - ramiona"- ( dzieci znają zabawę – nagranie w załączniku)

Ta gimnastyka, dobra sprawa,
dla nas wszystkich to zabawa.
Ręce w górę i w przód i w bok,
skłon do przodu, w górę skok
Głowa, ramiona, kolana, pięty,
kolana, pięty, kolana, pięty.
Głowa, ramiona, kolana, pięty,
oczy, uszy, usta, nos.

2. Słuchanie opowiadania „Kogut i kukuryku".

A.Sójka  „Kogut i kukuryku”.
Było sobie kiedyś wiejskie podwórko. Na podwórku stał dom, obok domu rosło drzewo, a obok drzewa
postawiono płot.
Codziennie rano wskakiwał na niego kogut i piał ile sił w płucach: Kukuryku!
- Chrum, chrum, chrum – budziły się wtedy w chlewiku świnki.
- Ko, ko, ko – przecierały oczy wyrwane ze snu kury.
- Muuu, muuu – muczała krowa w oborze.
Tylko kot Noe nie budził się na dźwięk koguciego piania. Wstawał, kiedy miał ochotę. Kogutowi wcale 
się to nie podobało. Uważał, że tylko on ma prawo zrywać ze snu.
Każdego ranka tak samo zaczynał się dzień.
Ale pewnego razu, kiedy kogut wskoczył na płot, z jego gardła wydobyło się jedynie słabe gdakanie. 
Miał chrypkę! Co tu robić?
Słońce już dawno wstało, a całe podwórko śpi. Pobiegł kogut  do chlewika obudzić świnki, ale drzwi 
były zamknięte. Na próżno stukał i pukał.
Pobiegł do kurnika obudzić kury, ale i tu nie mógł dostać się do środka. Nie udało mu się także obudzić
krowy w oborze.
Tylko kot, który, jak wszystkie koty, zawsze chadzał własnymi drogami, sam wstał skoro świt.
- Pomóż mi, kocie – poprosił go kogut – Przeziębiłem się, mam chrypkę i nie mogę piać. Wszyscy na 
podwórku śpią, a przecież świnki dawno powinny jeść śniadanie, kury muszą znosić jajka, a krowę 
trzeba wydoić.
- MIauu – wygiął grzbiet kot. – Chyba wiem, co robić.
I podarował kogutowi śliczny czerwony gwizdek.
- Fiuuu – zagwizdał kogut.
- Chrum, chrum – obudziły się świnki w chlewiku.
- Ko, ko, ko- przetarły oczy kury.
- Muuu! – zamuczała krowa w oborze.
I odtąd już zawsze zwierzęta na podwórku budziły się na czas. Nawet wtedy gdy kogut miał chrypkę. 
Zaś kot jak zwykle wstawał, kiedy chciał.

3. Rozmowa na podstawie opowiadania - rodzic zadaje dz. pytania:



*Kto każdego ranka budził zwierzęta na wiejskim podwórku?
*Jakie zwierzęta budził kogut?
*Co się przydarzyło kogutowi?
*Jak kot pomógł kogutowi?
4. Kto gdzie mieszka?
* Gdzie mieszka kura?.................( kurnik )
*Gdzie mieszka krowa?................( obora )
* Gdzie mieszka świnia?...............( chlewik )
5. Rytmiczne wyklaskiwanie wyrazów:
   Rodzic rytmicznie wyklaskuje nazwę zwierzęcia - dziecko rytmicznie wyklaskuje nazwę jego domu
* ku  - ra.................kur - nik
* kro - wa...............o - bo - ra
* świ  - nia................chle - wik
6. Ćwiczenia oddechowe - "Piórko"
* rodzic i dziecko siadają na dwóch krańcach stołu lub ławy i dmuchają do siebie piórko ( może też 
być np. kawałek bibułki, lub papieru, wacik)
*dziecko dmucha na piórko starając się, aby jak najdłużej unosiło się i nie upadło na podłogę.


