Propozycje zabaw rozwijających orientację
w schemacie własnego ciała cz. I
Wszystkie piosenki i wierszyki można wykorzystać w zabawie indywidualnej, jaki
i grupowej. Zabawy są pomocne w kształtowaniu świadomości ciała, utrwalają znajomość
nazw poszczególnych części ciała. Śpiewając, recytując piosenkę lub wierszyk, dotykamy lub
wskazujemy odpowiednie części ciała. Udanej zabawy!
Rączki robią: klap, klap, klap.
Nóżki robią: tup, tup, tup.
Tutaj swoją głowę mam.
A tu brzuszek: bam, bam, bam.
Tu mam brodę, a tu nosek,
tu jest moje czoło.
Jak zobaczę się w lusterku,
śmieje się wesoło.
To jest uszko i to uszko.
Buzia cala jak jabłuszko.
Tu jest oczko, tu jest nosek,
a to moje nóżki bose.
Tu są moje raczki:
łokcie do zginania,
paluszki do trzymania,
dłonie do klaskania,
całe rączki do machania.
Głowa, ramiona, kolana, pięty,
kolana, pięty, kolana, pięty.
Głowa, ramiona, kolana, pięty,
oczy, uszy, usta, nos!
Ramię, ramię, łokieć, łokieć,
udo, udo, pięta, pięta.
Ucho, ucho, oko, oko,
nos i buzia uśmiechnięta!
Mam serduszko do kochania,
główkę do myślenia!
Małe nóżki do biegania (tupania)
buzie do jedzenia.

Dwie małe rączki klaszczą,
potem się pogłaszczą,
w kolanko zastukają
I dzieciom pomachają.
Co robią moje ręce?
Głaszczą miękko tak, tak, tak.
Pukają – puk, puk, puk.
Drapią – drap, drap, drap.
Klaszczą – klap, klap, klap.
Do widzenia – pa, pa, pa.
Twoje ciało, moje ciało
różnych części ma niemało.
Łokcie, biodra, łydki, uda,
nigdy nam nie grozi nuda.
Uszy, oczy, usta, nos.
Teraz Ty masz glos!

Zachęcamy do wysłuchania piosenek:
Uczymy się części ciała
https://youtu.be/x7Wc4Rj22jI
Głowa ramiona kolana pięty
https://youtu.be/30BVfTvlsrE
Nauka części ciała
https://youtu.be/Ou3mbAKU69I

Opracowały: A. Donat, I. Liguzińska – Wołowiec na podstawie książki: „Klaśnij, tupnij. Raz i dwa. M. Barańska.
Wędrówka Języczka – Podróżniczka w świat mowy. Scenariusze grupowych zajęć logopedycznych dla dzieci dwu – i trzyletnich. M. Bryła,
A. Muszyńska. W co się bawić z dziećmi?. Piosenki i zabawy wspomagające rozwój dziecka. opr. M. Bogdanowicz.

