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Propozycje  zabaw  językowych: Ćwiczenia  ortofoniczne  na  podstawie  wiersza  Teresy
Fiutowskiej „Podwórkowa awantura”.

Propozycje zabaw gimnastycznych

Przebieg:
1. Zabawa Jakie jest zwierzę?

 Rodzic  pyta:  Jaki  (jaka)  jest…? –  podając  nazwę zwierzęcia,  a  dziecko  wymyśla
określenia. Np.

Jaka jest kura? (mała, głośna…)
Jaki jest kogut? (szybki, głośny…)
Jaka jest kaczka? (spokojna, powolna…)
Jaka jest krowa? (duża, łagodna, spokojna…)
Jaki jest koń? (duży, szybki, groźny…)
2. Ćwiczenia ortofoniczne na podstawie wiersza Podwórkowa awantura.
Kura gdacze, kaczka kwacze-
goni kurę mokrą raczej.
Gęś też syczy, kogut pieje.
Gwałtu! Rety! Co się dzieje?
Ryczy krowa, świnia kwiczy,
a indyk się rozindyczył.
Kot mysz goni, głośno miauczy.
- Dość awantur! Już wystarczy!
Tak pies Burek głośno szczeka
i już słuchać go z daleka.
Koza meczy:
mee, mee, mee…
- Czego psisko mądrzy się?
Dla ochłody – wiadro wody
poleją na głowy, brody!
Wyszły z mody awantury!
A sio, gęsi, a sio, kury! – 
Powiedziała, co wiedziała,
białą brodą pokiwała,

pochyliła nisko rogi.
- Cisza! Spokój! Zejść mi z drogi!

Awantura się skończyła,
bo ta koza groźna była.

3. Rozmowa na temat wiersza.

 Rodzic wyjaśnia niezrozumiałe zwroty, a następnie pyta:

 Które zwierzęta brały udział w podwórkowej awanturze?

 Jakie zwierzę próbowało je uspokoić? W jaki sposób to zrobiło?

 Rodzic zwraca uwagę na głosy, jakie wydawały zwierzęta.



4. Opowieść ruchowa przy muzyce – Wycieczka na wieś.
Nadeszła wiosna. Na wsi jest zielono i radośnie. (Dziecko maszeruje za rodzicem w rytmie
wybranego przez niego nagrania wesołej melodii). 
Odwiedzamy wiejską zagrodę. Straszny tutaj gwar. Widać domowe zwierzęta: owce, krowy,
świnie,  kaczki,  gęsi,  kury,  indyki. (Rodzic  wymienia  nazwy  gatunków  zwierząt,  dziecko
naśladuje ich charakterystyczne głosy).
Patrzcie,  przyfrunęły bociany. Wysoko na dachu domu mają swoje gniazdo. (Dziecko robi
daszek nad oczami, spogląda w górę. Następnie w rytmie klaskania porusza się za rodzicem,
naśladując charakterystyczne ruchy i klekot bociana).
Za płotem gospodarstwa widać pole. Rośnie na nim zboże. Zamieniamy się w trawy i kłosy
zbóż. (Dziecko przechodzi do przysiadu. Na hasło: Rośniemy, dziecko powoli wstaje).
Na łące pojawiają się zające. Małe zajączki chcą się bawić. Chowają się w trawie. Widać ich
duże uszy. (Dziecko podskakuje w rytm wyklaskiwany przez rodzica  – dziecko naśladuje
ruchy zajączków. Ponownie słuchać nagranie wesołej muzyki). 
W ogrodach kwitną piękne kwiaty,  ich kielichy otwierają się do słoneczka. (Unosi ręce w
górę, naśladuje otwierające się do słońca kielichy kwiatów). 
Za domem jest sad. Przez chwilę odpoczniemy w cieniu drzew, słuchając świergotu ptaków.
(Dziecko kładzie się na plecach. Umieszcza ręce na przeponie i miarowo oddycha).
5. Karta pracy, cz.4, s.3. (Załącznik 1) 

Zabawy gimnastyczne
1. Zabawa ożywiająca.

 Dziecko biega i potrząsa gazetą trzymaną oburącz w górze. Na mocne klaśnięcie w
dłonie i zapowiedź: Burza, zatrzymuje się i – przyjmuję dowolną pozycję – chroni się
przed zmoknięciem, wykorzystując gazetę.

2. Dziecko wykonuje klęk podparty, dłonie ma na gazecie, skierowane palcami do wewnątrz
– przy zgiętych w łokciach w rękach opada tułowiem w przód, dotyka gazetę brodą i powraca
do pozycji wyjściowej.
3. Dziecko kładzie gazetę na podłodze, zwija ją po przekątnej w rulonik i przeskakuje przez
nią bokiem z jednej strony na drugą, od jednego końca do drugiego. 
4. Odtwarzanie figur geometrycznych.

 Dziecko biega w różnych kierunkach,  na sygnał  (jedno klaśnięcie  w dłonie) swoje
ruloniki układa w ten sposób, żeby utworzył się trójkąt, następnie skrzyżnie przed jego
jednym  wierzchołkiem.  Na  inny  sygnał  (dwa  klaśnięcia)  układa  kwadrat  (zabawę
należy powtórzyć kilka razy).

5. W leżeniu przodem – dziecko ugniata gazetę w kulkę, przetacza ją z ręki do ręki, podrzuca
kulkę oburącz, jednorącz.
6. Dziecko wkłada kulkę między kolana. Na sygnał skacząc obunóż skokiem kangura



Załącznik 1


