Poranki freblowskie – odcinek 26

1. Powitanie – imię i gest; - machamy, kciuk do góry, przybijamy piątkę
2. Zabawy paluszkowe:
Ten pierwszy to dziadziuś…
Idzie kominiarz…
Idzie rak, nieborak…
Tu, tu sroczka…
Wszystkie pieski spały (zaciskamy maluchowi piąstki lub pokazujemy swoje)
Pierwszy obudził się ten mały(otwieramy mały paluszek)
Mały obudził średniego, który spał obok niego (otwieramy drugi paluszek).
Gdy średni już nie spał, to duży też przestał (otwieramy trzeci palec).
Trzy pieski się bawiły, czwartego obudziły (otwieramy czwarty paluszek).
Cztery pieski szczekały, piątemu spać nie dały (otwieramy kciuk i machamy całą dłonią).
3. Masażyki:
Idzie, idzie stonoga, stonoga, stonoga, a tu...noga. Idzie, idzie malec, malec, a tu... palec. Idzie,
idzie koń, koń, koń, atu...dłoń. Leci, leci sowa, a tu...głowa.
Świeci słonko…
Stolarz młotkiem stuka (stukanie pięścią)
Lekarz w plecy puka (delikatne stukanie palcami)
Kucharz w garnku miesza (koliste ruchy płaską dłonią lub pięścią)
Praczka pranie wiesza (delikatne szczypanie)
Rolnik grabi siano (grabienie palcami obu rąk z góry na dół)
Muzyk gra co rano (naśladowanie ruchów pianisty)
I ja też pracuję (wskazanie na siebie)
Obrazek rysuję (dowolny rysunek palcami na plecach partnera)
4. Wyliczanka gimnastyczna:
Na raz – tupnij – tup!
Na dwa – przysiad zrób!
Na trzy – skocz – o tak!
Na cztery – idź jak rak!

Na pięć – śmiej się: Ha! Ha!
Na sześć – rób to, co ja!
Na siedem – klaszcz – klap, klap!
Na osiem – za ucho się złap!
Na dziewięć – stań swobodnie,
Na dziesięć – siądź wygodnie!
4. Budujemy karuzelę:
Kręć się, kręć się wkoło,
na karuzeli jest zawsze wesoło!
Kręć się, kręć się do woli,
karuzela radosna wszystkich zadowoli.
Kręć, kręć się dokoła.
Czy ktoś Cię teraz zatrzymać zdoła?

5. Roztańczyła się piłeczka, wyskoczyła z pudełeczka,
tańczy, tańczy i wiruje, kręci się i podskakuje!
Raz, dwa, trzy, zatańcz z nią Ty!

ZADANIE DODATKOWE:
Zaprojektuj swój plac zabaw! POBAW SIĘ W KARUZELĘ

