Poranki freblowskie – odcinek 25

1. Powitanie.
2. Wyklaskiwanka:
Wlazł kotek na płotek.
Mówienie i kreślenie linii w powietrzu,
2. Prezentacja treści zagadki za pomocą darów:
Ma długi ogon, okrągły brzuszek,
a na tym brzuszku mięciutki puszek,
ma trójkątne uszy, oczy i wąsiki
i bardzo lubi figle i wybryki.
Ma cztery łapy i ostre pazury,
może być łaciaty, pasiasty lub bury,
i gdybyś kiedyś porozmawiać z nim chciał,
musisz się nauczyć jednego słowa: miau ! (S. Kustosz)

3. Zabawa z piłeczkami:
Rodzina kotków w koszyczku śpi,
żółtego kotka obudź teraz ty…
Żółty kotek mówi „Miau”,
zwinąć w kłębek by się chciał!

4. Wiersz o kotku – teatrzyk stolikowy.
Mała Ala kotka miała
i o niego bardzo dbała.
Gdy ten kotek czegoś chciał,
zaraz mówił Ali: Miauuu…
Miauuu… głodny jestem troszeczkę,
chcę mieć mleczko i miseczkę.
Ala prosi: raz, dwa, trzy,
mleczko w miseczce ułóż ty.
Mały kotek napił się…
Miau… na płotek wskoczyć chcę.
Ala prosi: raz, dwa, trzy,
teraz płotek ułóż ty.
Jest miseczka, jest i płotek,
miauuu – znów o coś prosi kotek.
Przydałby się domek mały,
do zabawy doskonały.
Ala prosi: raz, dwa, trzy,
dom dla kotka ułóż ty.
Tak figlują przez dzień cały
Ala i jej kotek mały,
na płot wskoczą, pobiegają,
a na koniec sił nie mają…
Więc znów miauczy kotek: miauu…
miękki fotel bym mieć chciał.
Prosi Ala: raz, dwa, trzy,
miękki fotel ułóż ty.
Już w fotelu Ala mała
kotka będzie przytulała…
Miauu… - znów kotek czegoś chce?
Nie… już chyba zmęczył się…
Cii, słuchajcie, raz, dwa, trzy:
Ala z kotkiem smacznie śpi. (S. Kustosz)
5. Zabawa ruchowa:
Chodzimy jak kotki, toczymy przed sobą piłeczkę.

6. Zabawa artykulacyjna:
- miauczymy, jak małe kotki;
- miauczymy, jak duże koty;
- miauczymy, jak smutne koty;
- miauczymy, jak wesołe koty;
ZADANIA DODATKOWE: zwiń kłębek wełny;

