Zadanie 1
Przywitaj się proszę z mamą lub tatą, podając sobie prawe dłonie, jednocześnie mówiąc wierszyk:
Bardzo łatwa to zabawa
wita Ciebie ręka prawa.
A gdy mówię „do widzenia”
ręka wcale się nie zmienia.
Zadanie 2
Wysuń proszę prawą rękę do przodu. Wyobraź sobie, że trzymasz „wędkę”. Odchyl ją do tyłu,
następnie do przodu. Połóż „wędkę” najpierw przed sobą, potem za sobą i następnie obok siebie – po
prawej stronie. Teraz połóż proszę „wędkę” pomiędzy wybranymi przez siebie przedmiotami.
Zadanie 3
Wysłuchaj proszę wierszyka i naucz się go na pamięć.
Wierszyk:
Tu pływa spławik. Tego spławika
każda rozsądna rybka unika.
Zadanie 4
Odpowiedz proszę jakie zwierzątko występuje w wierszyku?
Czy wiesz, co to jest spławik?
Jak uważasz, co oznacza słowo „rozsądna”?
Odpowiedz proszę, jak wygląda ryba i gdzie ona pływa?
Wymień i policz sylaby w słowach: ryba, spławik, pływa.
Jaką głoskę słyszysz na początku i na końcu tych słów: ryba, spławik?
Zadanie 5
Wyobraź sobie, że w lewej ręce trzymasz „wędkę”, a prawą kręcisz „kołowrotkiem”. Wykonuj proszę tą
czynność, jednocześnie powtarzając rytmicznie (sylabami) wierszyk.
Wierszyk:
Tu pływa spławik. Tego spławika
każda rozsądna rybka unika.
Zadanie 6 – Akwarium ze słoika
Razem z mamą lub tatą przygotuj słoik, najlepiej litrowy. Następnie włóż do niego, np. kamyczki,
muszelki, piasek. Wodę można zabarwić farbkami w kolorze zielonym, niebieskim. Słoik
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zamykamy. Narysuj, a następnie wytnij rybki z kolorowego papieru. Możesz je też pokolorować.
Wycięte, kolorowe rybki przyklej na zewnętrznej części słoika. Możesz również na słoiku
domalować, np. wodorosty.
Tu jest podpowiedź:
https://youtu.be/FZO9DkmVsWE
Zabawa - Łowienie rybek.
Do zabawy przygotuj proszę makaron “rurki” i słomki z możliwością wyginania. Wygięte słomki to
nasze wędki, a makaroniki to rybki (można też pomalować makaroniki). Trzymamy „wędkę”
(słomki) i staramy się „złowić rybki” (makaroniki), które są rozłożone na stole/podłodze.
Udanej zabawy!
https://youtu.be/rDL2Sg-wD20
Zachęcamy do wysłuchania bajki o rybaku i złotej rybce:
https://youtu.be/84iy6ERFvg4

Opracowały: A. Donat, I. Liguzińska - Wołowiec na podstawie książek: „Od wierszyka do rysunku” dla dzieci 5 letnich M. Bogdanowicz, M. Barańska, E. Jakacka, „Klaśnij, tupnij, raz i dwa!” - M. Barańska. Materiał ze strony internetowej:
Moje kreatywne dzieci.
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