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Temat kompleksowy: NASI ULUBIEŃCY

Nasz dzisiejszy temat dnia: Lubimy koty

1. „ KOTEK” – z czym Wam się kojarzy? O czy myślicie jak słyszycie słowo KOTEK? 
Zamknijcie oczka! 

Ja mam kilka skojarzeń, ale najpierw Wy!

2.. „My jesteśmy kotki dwa”- nauka piosenki i zabawa w kole.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=147&v=6pVKA31Ks_U&feature=emb_title

1. My jesteśmy kotki dwa, - uderzanie o kolana (1,2) i klaskanie w ręce w rytmie (1)
każdy z nas dwa uszka ma. / 2x – wskazywanie na swoje uszka
A-a-a, kotki dwa, - kiwanie głową na boki
każdy z nas dwa uszka ma.- robienie uszek z dłoni i zginanie ich

2. My jesteśmy kotki dwa, - uderzanie o kolana i klaskanie w ręce w rytmie 
każdy z nas dwa oczka ma. / 2x- wskazywanie na swoje oczy
A-a-a, kotki dwa, - kiwanie głową na boki
każdy z nas dwa oczka ma.- wskazywanie na swoje oczy



3. My jesteśmy kotki dwa, - uderzanie o kolana i klaskanie w ręce w rytmie 
Każdy z nas wąsiki ma. /2x- układanie z placów wskazujących wąsów
A-a-a, kotki dwa, - kiwanie głową na boki
każdy z nas wąsiki ma.- układanie z placów wskazujących wąsów

4. My jesteśmy kotki dwa, - uderzanie o kolana i klaskanie w ręce w rytmie 
każdy z nas pazurki ma. /2x- drapanie po dywanie
A-a-a, kotki dwa, - kiwanie głową na boki
każdy z nas pazurki ma.- układanie z placów wskazujących wąsów

5. My jesteśmy kotki dwa, - uderzanie o kolana i klaskanie w ręce w rytmie 
każdy z nas dwie łapki ma. /2x- pokazywanie dłoni i machanie nimi
A-a-a, kotki dwa, - kiwanie głową na boki
każdy z dwie łapki ma.- pokazywanie dłoni i machanie nimi

3. „Koty i płot” – zabawa dydaktyczna z określeniami "mały i duży" oraz dotyczącymi 
położenia przedmiotów w przestrzeni: nad, pod

Dziecko słucha rymowanki i nakleja, bądź układa kotki zgodnie z jej treścią. Na koniec 
utrwala sobie pojęcia "nad i pod", mówiąc, gdzie znajdują się poszczególne kotki. 

Ilustracje kotków możemy również użyć do przeliczania, bądź grupowania na zbiory małych i
dużych kotków. 

Był sobie mały kotek, co skoczył nad płotek.
Był też i duży kotek, co schował się pod płotek. 

Teraz dwa kotki bawią się wokół płotka.
Powiedz, gdzie możemy znaleźć małego, a gdzie dużego kotka?





4.  "Dzień kota Filemona"- opowieść ruchowa, pobudzająca wyobraźnię dziecka

Dziecko wyobraża sobie, że jest kotkiem Filemonem. Rodzic czyta powoli krotką opowieść, 
dziecko wykuje czynności o których jest mowa w tekście.

Przykładowa opowieść:
"Opowiem Ci dzisiaj, co lubi robić kotek Filemon. Kot Filemon lubi spać. Położył się na 
dywanie. Najpierw spał na jednym boku, później na drugim boku, a później na plecach 
(dziecko kładzie się na podłodze, leży na boku, przekręca się na drugi bok, leży na plecach). 
Kiedy już się wyspał, poczuł głód. Postanowił pójść do swojej miski i coś zjeść (idzie na 
czworakach w różnych kierunkach, zatrzymuje się i naśladuje wylizywanie miski). 
Najedzony kot Filemon postanowił pójść na spacer. Wyszedł na podwórko i wdrapał się na 
drzewo (dziecko w przysiadzie naśladuje powolne wspinanie się na drzewo, przechodząc do 
pozycji stojącej, we wspięciu na palcach). Ale drzewo było duże, a kotek mały. Nie udało mu
się wejść. Usiadł pod drzewem i smutno miauczy (dziecko siada i naśladuje miauczenie 
kota). Po chwili znowu zaczął spacerować po podwórku (dziecko chodzi na czworakach w 
różnych kierunkach, przekraczają lub omijają przeszkody – rozłożone poduszki). Potem 
położył się na brzuchu i obserwował okolicę (dziecko leży na brzuchu, opierają dłonie na 
podłodze, prostują ręce i unoszą głowy jak najwyżej, spoglądają raz w jedną, raz w drugą 
stronę). Późno już, jestem bardzo zmęczony – pomyślał Filemon – wracam do domu. Czas 
spać (dziecko kładzie się na podłodze i zwija w kłębek).

5. Piosenka wyciszanka „PIĘĆ KOTKÓW” 

Wyszło na podwórko małych kotków pięć  -> spacerujemy 
palcami prawej dłoni po lewej ręce 
na miły spacerek kotki miały chęć. -> spacerujemy palcami 
lewej dłoni po prawej ręce

Pierwszy cały w ciapki, -> dotykamy kciukiem lewej dłoni kciuka prawej dłoni/ 
drugi czarny w łatki, ->dotykamy palca wskazującego lewej dłoni palcem wskazującym 
prawej dłoni
trzeci bardzo mały dotykamy palca środkowego lewej dłoni palcem środkowym prawej 
dłoni/ 
czwarty z piątym biały. –> dotykamy palca czwartego i piątego lewej dłoni palcem 
czwartym i piątym prawej dłoni/

Co dzień mleczko piły,

robimy „miseczkę” z lewej dłoni, druga dłoń głaszcze wnętrze lewej dłoni
trochę się kłóciły,
robimy „dziubki” z dłoni, na zmianę otwieramy je i zamykamy
później przytulały
złączamy dłonie i palce/

i z płotków skakały – hop! / x2

przeskakujemy palcami prawej dłoni po pięciu palcach lewej dłoni i 
„zeskakujemy” prawą ręką na dywan.



6. "Myszka"- wieczorny masażyk relaksacyjny

Cicho, cichuteńko, w puszystej kurteczce -  rodzic powoli dotyka pleców dziecka 
chodziła raz myszka po gładkiej półeczce.-  w poziomie,
Znalazła ser żółty, ząbkami go zjadła, - ściskają plecy,  delikatnie szczypią,
strzepnęła okruszki, - szybko klepią plecy,  naśladują strzepywanie,
w kąciku usiadła, okruszki zebrała, - naśladują zbieranie okruszków jedną ręką,
ząbkami je zjadła. - delikatnie, powoli szczypią,
Po gładkiej półeczce chodziła w kurteczce. - głaszczą, przesuwając ręce ku bokom.

7. Karty Pracy dla chętnych, aktywnych „ Nutek” 

Pozdrawiam 
p. Paulina






