
Drogie Żółwiki! Drodzy Rodzice! 
                     
             Propozycja aktywności na 17.04.2020r.

1. “Kółko graniaste” - zabawa ruchowa ze śpiewem. Zapraszam do wspólnej zabawy z wykorzy-
staniem filmiku https://youtu.be/K6xLVQslAA8 

2. Rodzicu – zachęć dziecko do wysłuchania wiersza B. Rokickiej - “Gałgankowe Królestwo”  

1. W pewnym państwie,                    3. Gdy się woda zbytnio leje,
    gdzieś za wzgórzem,                         król ze złości zielenieje!
    zamek stoi                                         Gdy ktoś zrywa piękne kwiaty, 
    z wieżą w chmurze                            rwie na sobie wszystkie szaty!

2. Król tam rządzi gałgankowy,         4. Każdy króla tutaj słucha
    co swój kodeks ma surowy!               i nastawia pilnie ucha. 
    Kocha ptaki, kwiaty, dzieci,               Już nie słychać krzyków, złości, 
    lecz nie lubi, gdy ktoś śmieci!            Bo królestwo lśni w czystości. 

            
5. Gałgankowy lud świętuje,

ze swym królem wiwatuje!
Bo Królestwo Gałgankowe
obyczaje ma wzorowe!

4. Rozmowa na temat wiersza. Rodzicu – zapytaj dziecko, czy są jakieś słowa w wierszu, 
których nie rozumie. Wyjaśnijcie razem znaczenie słów: gałganek, szaty, wiwatować. 
Następnie możesz zadać dziecku przykładowe pytania dotyczące treści wiersza: 
- Jaki był król, który rządził królestwem?
- Czego król nie lubił? Kiedy się złościł?
- Czy mieszkańcy królestwa słuchali swojego króla? 
- Dlaczego mieszkańcy królestwa świętowali? 

5. “Gałgankowy Król” - wykonanie pracy plastyczno-technicznej inspirowanej treścią wiersza.
Rodzicu - zaproponuj dziecku  wykonanie postaci króla z wiersza. Potrzebne będą: kawałki 
bawełnianych tkanin, włóczka, guziki, rurki po papierowych ręcznikach lub drewniane 
łyżki. Wykonaj pracę razem z dzieckiem wg poszczególnych etapów: 
◦ modelowanie z tkaniny postaci króla umocownej na rurce po papierowym ręczniku lub 

drewnianej łyżce 
◦ uzupełnienie elemntów twarzy (dodanie włosów z włóczki, nosa i oczu z koralików). 

Rodziciu, jeśli dziecko będzie miało ochotę możecie wykonać jeszcze inne postacie z 
wiersza, włączając do zabawy rodzeństwo.

            6.   Swobodne zabawy inscenizacyjne z kukiełkami. Rodzicu – pobaw się razem z dzieckiem,
                  zaproś do zabawy rodzeństwo.

            7.   Rodzicu w wolnej chwili możesz zaproponować dziecku obejrzenie filmu edukacyjnego
https://youtu.be/zleExE18fqQ 
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