Zabawa I

Tytuł zabawy: ,,Idą kaczuszki’’
Pomoce do przeprowadzenia zabawy: sprzęt do odtworzenia piosenki https://www.youtube.com/watch?v=x9x5BdvCI44
Opis zabawy: Idziemy z dziećmi po okręgu i odpowiednio do słów wykonujemy polecenia opisane poniżej.
Jednym z celów zabawy jest pobudzenie aktywności ruchowej dziecka. Aktywność fizyczna korzystnie wpływa na rozwój układu mięśniowo-szkieletowego,
układu krążenia, układu oddechowego oraz nerwowego. Pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała oraz jest czynnikiem hartującym dziecko, a więc
zapobiega przez wystąpieniem różnych chorób wieku dziecięcego.
Idą kaczuszki - idziemy z dziećmi
Trzymają swe brzuszki - rączkami łapiemy się za brzuszki
Ogonkiem ruszają - uginamy nóżki i kręcimy biodrami
Główkami kiwają. – kiwamy głowami
Refren: Kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa (2x) - naśladując kaczuszki mówimy ,,kwa, kwa, kwa’’
Idą kaczuszki - idziemy z dziećmi
Mają krótkie nóżki - chwytamy się za nóżki
Wszystkie się bujają - idziemy i poruszamy się na boki
Wesoło śpiewają.
Refren: Kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa (2x) - naśladując kaczuszki mówimy ,,kwa, kwa, kwa’’
Idą kaczuszki - idziemy z dziećmi
Umyć swoje nóżki - naśladujemy mycie nóżek
Skrzydłami machają - machamy rączkami na boki
W wodzie już pływają - naśladujemy ruch pływania
Ref. Kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa (2x) - naśladując kaczuszki mówimy ,,kwa, kwa, kwa’’

Zabawa II

Tytuł zabawy: ,,Zabawa plastyczna kaczuszka’’
Pomoce do przeprowadzenia zabawy:
⦁ rysunek kaczuszki (zał. nr 1)
⦁ kredki
⦁ klej
⦁ bibuła
Opis zabawy: Czerwoną kredką malujemy dziób kaczuszki oraz nogi. Żółtą kredką malujemy pozostałe części. Następnie targamy bibułkę na mniejsze
części tak, aby zwinąć je w kuleczki. Wyklejamy nimi skrzydła kaczuszki.

Zał. nr 1: http://www.kolorowanki.ugu.pl/kolorowanki-ze-zwierzetami-kolorowanki-z-ptakami-kaczki/

Zabawa III

Tytuł zabawy: ,,Czego dowiemy się o kaczce?’’
Pomoce do przeprowadzenia zabawy: plansze z rysunkami zał. nr 2.
Opis zabawy: Poniżej znajdują się plansze z obrazkami. Każda plansza zatytułowana jest pytaniem. Zadaniem dziecka jest wskazanie rysunku z
odpowiedzią.

Zał. nr 2

Jak wygląda kaczka?

Gdzie mieszkają kaczki?

Kaczki (kaczka krzyżówka) zasiedla wszelkiego rodzaju środowiska wodne, najczęściej na stawach i jeziorach.

Co jedzą kaczki?

Kaczki są zwierzętami wszystkożernymi ale żywią się głównie roślinami, przeważnie wodnymi. Potrafią zjeść drobne ryby i wodne
bezkręgowce.

Jak wyglądają małe kaczki?

Ikony i obrazki pobrane zostały ze strony: https://www.freepik.com/

Zabawa IV

Tytuł zabawy: Wierszyk Jana Brzechwy ,,Kaczka Dziwaczka’’
Pomoce do przeprowadzenia zabawy: Tekst wiersza, załącznik nr 3.
Opis zabawy: Czytamy na głos wiersz.
Czytanie dzieciom wpływa na rozwój społeczny i emocjonalny, sprzyja również rozwojowi wczesnych umiejętności językowych.
Jan Brzechwa
Kaczka dziwaczka
Nad rzeczką opodal krzaczka
Mieszkała kaczka-dziwaczka,
Lecz zamiast trzymać się rzeczki
Robiła piesze wycieczki.
Raz poszła więc do fryzjera:
"Poproszę o kilo sera!"
Tuż obok była apteka:
"Poproszę mleka pięć deka."
Z apteki poszła do praczki
Kupować pocztowe znaczki.
Gryzły się kaczki okropnie:
"A niech tę kaczkę gęś kopnie!"
Znosiła jaja na twardo
I miała czubek z kokardą,

A przy tym, na przekór kaczkom,
Czesała się wykałaczką.
Kupiła raz maczku paczkę,
By pisać list drobnym maczkiem.
Zjadając tasiemkę starą
Mówiła, że to makaron,
A gdy połknęła dwa złote,
Mówiła, że odda potem.
Martwiły się inne kaczki:
"Co będzie z takiej dziwaczki?"
Aż wreszcie znalazł się kupiec:
"Na obiad można ją upiec!"
Pan kucharz kaczkę starannie
Piekł, jak należy, w brytfannie,

Lecz zdębiał obiad podając,
Bo z kaczki zrobił się zając,
W dodatku cały w buraczkach.
Taka to była dziwaczka!

