3. TEMAT: „PALUSZKOWY TEATRZYK”
Cel: Rozwijanie sprawności manualnej, umuzykalnianie dzieci.
Czy wiecie dzieci, że nasze paluszki mogą też być aktorami? Jest to bardzo fajna zabawa.
W wolnej chwili możecie wykonać sobie pacynki na palce:

Posłuchajcie piosenki „Paluszkowy teatrzyk”
https://www.youtube.com/watch?v=NyafIO_TUww
I.
Było sobie dziesięć paluszków i bardzo się nudziły.
Wstyd powiedzieć nawet na uszko… Ciągle się kłóciły!
Aż ktoś z paluszkowej rodzinki dał pomysł jak się patrzy!
Zróbmy sobie małe pacynki i będzie teatrzyk!
Czy każdy paluszek ma już swoją rolę?
Czy każdy paluszek chce być dziś aktorem?

Ref.:
Zapraszamy na teatrzyk paluszkowy, gdzie wystąpi smok dwugłowy
I straszydło śmieszne, całe rozczochrane, i trzy małpki roześmiane.
Potem wróżka nam królewnę wyczaruje, a królewna zaraz księcia pocałuje.
A na koniec mamy dwa malutkie kotki, bo teatrzyk nasz jest słodki.
II.
Od tej pory paluszki, gdy tylko się nudziły,
Wyciągały szybko pacynki i teatr robiły.
A w teatrze nudy nie było, bo każdy był zajęty,
Kłótnie znikły, a każdy palec miło uśmiechnięty.
Czy każdy paluszek ma już swoją rolę?
Czy każdy paluszek chce być dziś aktorem?
Ref.: Zapraszamy na teatrzyk…
Rozmowa na temat piosenki
Co robiły wcześniej paluszki, gdy się im nudziło?
Na jaki pomysł wpadły?
Jak robimy paluszkowy teatrzyk?
Jakie postacie mogą występować w tym teatrzyku?
Co robią teraz paluszki, gdy się nudzą?
Zabawa przy piosence Paluszkowy teatrzyk (Ćwiczenia inhibicyjno-incytacyjne)
https://www.youtube.com/watch?v=NyafIO_TUww
Dziecko porusza się po sali przy nagraniu. Podczas pierwszej przerwy w nagraniu zatrzymuje
się i klaszcze nad głową. Podczas drugiej przerwy klaszcze pod uniesionymi do góry
kolanami, a podczas trzeciej przerwy – klaszcze, uderzając dłońmi o swoje uda.
Wykonanie pacynek do paluszkowego teatrzyku (wyprawka plastyczna)
Dziecko dostaje kartonik o długości 5–6 cm i wysokości 3 cm oraz koło o średnicy 3–4 cm.
Na kole rysuje głowę postaci lub głowę zwierzęcia, np. smoka. Przykleja koło do kartonika
i skleja kartonik.
Lub wycina gotowe sylwety (niżej są powiększone):

Jak zrobić pacynki? https://tipy.interia.pl/3910,25952,przykladowe-pacynki.html

Zabawa przy piosence Paluszkowy teatrzyk
Przy I zwrotce dziecko rytmicznie porusza się po sali i palce dłoni kłócą się z palcami
rodzica. Przy refrenie zatrzymuje się i wyklaskuje jego rytm. Przy II zwrotce nakłada
pacynki na palce – pacynki witają się z pacynkami na drugiej ręce - rytmicznie poruszając się
po pokoju.
Karta pracy cz. 4, 20 str.
Przyjrzyjcie się obrazkom, czym różnią się teatrzyki?
Przeczytajcie wyrazy umieszczone na czarodziejskim lusterku.
Powiedzcie, z jakimi baśniami się kojarzą? Ozdóbcie lusterko według własnego pomysłu.

Zabawa z wykorzystaniem rymowanki
Rodzic czyta tekst rymowanki a dziecko porusza się do tekstu:
Jestem smok, dobry smok - hop, hop, hop
W prawo krok, w lewo krok - hop, hop, hop
Jestem smok, zły smok, hop, hop, hop
W prawo krok, w lewo krok - hop, hop, hop
Jeszcze trochę matematyki i przy okazji ćwiczenia w czytaniu:
Przeczytaj tekst zadań. Rozwiąż je i narysuj odpowiedź: (Karta pracy, cz. 4, s. 21)

Jeśli dobrnęliście do końca to w nagrodę posłuchajcie piosenek, przy których można fajnie się
bawić:
Rodzina paluszków - zestaw piosenek dla dzieci (18 minut):
https://www.youtube.com/watch?v=Pi74p5Nzhwg

Miłego i słonecznego dnia!

Można też wykorzystać do zabaw paluszkowych WYLICZANKI:
Rodzinka (dotykamy kolejno paluszków
dziecka, zaczynając od kciuka)
Ten duży - to dziadziuś,
A obok - babunia
Ten w środku - to tatuś.
A przy nim - mamunia.
A to jest - dziecinka mała
A to- moja rączka cała!

Grota misia
Tu jest grota. (pokaż pięść)
W środku miś
(zegnij kciuk i wsadź pod złożone palce)
Proszę, misiu, na dwór wyjdź
(zastukaj w pięść)
O! Wyszedł miś. (wysuń kciuk)

Idzie myszka
Idzie myszka do braciszka
(prowadzimy palce po ręce dziecka)
Tu wskoczyła
(szybko wsuwamy palec za kołnierz
lub pod koszulkę)
Tu się skryła.
(wsuwamy rękę w rękaw)

Dzwon
Dzwoni wielki, duży dzwon:
Bum – bom, bum – bom.
Dzwoni średni, mniejszy dzwon:
Bim – bam -bom, bim – bam -bom.
Dzwoni całkiem mały dzwonek:
Bim – bim -bim, Dzyń – dzyń – dzyń.
Dzwonią malutkie dzwoneczki:
Dzyń -dzyliń, dzyń – dzyliń.

Co ja tu mam
Tu paluszek, tu paluszek
Kolorowy mam fartuszek
To jest rączka, a to druga
Tu jest nosek
Tu ząbeczki
A tu buzia na ploteczki
To jest rączka, a to druga
Popatrz – oczko do mnie mruga!

Dla grzecznych dzieci
Dla grzecznych dzieci słoneczko świeci
(rączki w górę)
A dla niegrzecznych?… wcale nie świeci
(kiwamy palcem)
Rybki pływają (złożone rączki naśladują
płynącą rybkę)
Ptaszki fruwają (machamy„skrzydełkami”)
Motylek poleciał w daleki świat
(truptamy w dowolnym kierunku)

Rzeczka
Płynie, wije się rzeczka (rysujemy na
plecach maluszka linię)
Jak błyszcząca wstążeczka (delikatnie
drapiemy je po plecach)
Tu się srebrzy, tam ginie (wsuwamy palce
za kołnierzyk)
A tam znowu wypłynie (przenosimy dłoń
pod paszkę i szybko wyjmujemy).

Kotek
Umył kotek łapki (pocieramy dłonią o dłoń)
Umył kotek nosek (głaszczemy nos)
Więc mu na śniadanie
Miskę mleka niosę (ręce składamy w
łódeczkę)
Myję Julcia rączki(pocieramy dłońmi)
Buzia – aż się świeci (głaszczemy policzki)
Czysty chce być kotek
Cóż dopiero dzieci (rozkładamy ręce)

A czy Wy macie swoje ulubione wierszyki, wyliczanki?
Poniżej są wzory pacynek na palce:

