Ćwiczenia ortofoniczne na podstawie wiersza Teresy Fiutowskiej Podworkowa awantura.

Kura gdacze, kaczka kwacze –
goni kurę mokrą raczej.
Gęś też syczy, kogut pieje.
Gwałtu! Rety! Co się dzieje?
Ryczy krowa, świnia kwiczy,
a indyk się rozindyczył.
Kot mysz goni, głośno miauczy.
– Dość awantur! Już wystarczy!
Tak pies Burek głośno szczeka
i już słychać go z daleka.
Koza meczy:
mee, mee, mee…
– Czego psisko mądrzy się?
Dla ochłody – wiadro wody
poleją na głowy, brody!
Wyszły z mody awantury!
A sio, gęsi, a sio, kury! –
Powiedziała, co wiedziała,
białą brodą pokiwała,
pochyliła nisko rogi.
– Cisza! Spokoj! Zejść mi z drogi!
Awantura się skończyła,
bo ta koza groźna była.
Rodzic wyjaśnia niezrozumiałe zwroty, a następnie pyta:
−− Ktore zwierzęta brały udział w podworkowej awanturze?
−− Jakie zwierzę probowało je uspokoić? W jaki sposob to zrobiło?
Karty pracy cz. 4 s, 4,5
Jakie zwierzęta dzieci zobaczyły podczas wycieczki na wieś? Dokończ kolorowanie obrazka.
Karty pracy cz.4, s.6
Nasladuj głosy zwierzat przedstawionych na zdjęciach. Otocz zieloną pętlą zwierzęta, które mają dwie nogi,a czerwoną te, które mają cztery nogi. Jak nazywamy zwierzęta, które są w pierwszej pętli? Jak nazywamy zwierzęta, które są w drugiej pętli? 
2. Długi, krótki – ćwiczenia w mierzeniu długości.

•• Ćwiczenia dotyczące zrozumienia stałości miary.
Dwie tasiemki w dwóch różnych kolorach.
Rodzic układa z tasiemek dwie drogi 
• Dwie drogi równoległe.
Rodzic pyta:
−− Czy obie drogi mają taką samą długość?
Jedna z dróg zakręca.
−− Czy teraz drogi mają taką samą długość?
−− Dlaczego uważacie, że czerwona droga jest dłuższa?
Rodzic wraca jeszcze raz do pierwszego przypadku.
−− Czy drogi mają taką samą długość?
−− Dlaczego tak uważacie?
Jedna z dróg zakręca.
−− Czy drogi nadal mają taką samą długość?
−− Jak można udowodnić, że są tej samej długości?
(Drogi mają taką samą długość, bo nadal są te same tasiemki, tylko przesunięte).
•• Mierzenie szerokości dywanu stopa za stopą.
Mały dywan.
Każde dziecko mierzy szerokość dywanu, stawiając stopę przed stopą (palce jednej stopy
dotykają pięty drugiej stopy) i głośno licząc.
−− Dlaczego wyszły wam rożne wyniki?
−− Czy wasze stopy są jednakowej długości?
•• Mierzenie długości dywanu krokami.
Mały dywan.
Każde dziecko mierzy długość dywanu krokami, które głośno liczy.
−− Dlaczego wyszły wam rożne wyniki?
−− Z czym jest związana długość waszych krokow? (Ze wzrostem).
•• Pokaz linijki, miarki krawieckiej.
Linijka, mały dywan.
Rodzic mierzy linijką długość małego dywanu.

•• Karta pracy, cz. 4, s. 7.
Olek i Ada zastanawiają się, która tasiemka jest dłuższa. Zastanówcie się, jak to sprawdzić.
Kolorowanie tasiemek. Kończenie rysowania kurcząt według wzoru. Kolorowanie trzeciego
kurczęcia, licząc od prawej strony.

Zabawa ruchowa – Posłuszne gąski.
Wyjaśnienie pojęcia chodzić gęsiego.
W pierwszej części zabawy Rodzic przyjmuje rolę mamy gęsi, która prowadzi swoje dzieci. Gąsiątka
spacerują za nią gęsiego. Następnie Rodzic dźwiękach tamburynu lub innego instrumentu,ptaki poruszają się swobodnie po sali, na przerwę w grze odszukują gęś i maszerują za nią gęsiego. Przy każdym powtórzeniu zabawy następuje zmiana prowadzących gąsek.

•• Zabawa rozwijająca poczucie rytmu – Zagadki.
Dzieci zajmują miejsca na okręgu, w siadzie skrzyżnym.
Słuchają zagadek Bożeny Formy, które recytuje Rodzic.
Powtarzają kilka razy za Rodzicem kolejne wersy wybranej zagadki w nadanym przez Rodzica rytmie.
N. recytuje zagadki, dzieci rytmicznie wykonują ustalone gesty.
Dzieci recytują, równocześnie wykonując ustalone gesty:
Lubi głośno gdakać, naprzemiennie klaszczą, uderzają w swoje kolana
kiedy zniesie jajko. (cała zagadka),
Każdy wie, że jest stałą
kurnika mieszkanką.
(kura)
Zakręcony ogonek, wykonują naprzemiennie cztery uderzenia dłońmi
śmieszny ryjek ma o podłogę, cztery razy klaszczą (cała zagadka),
„Chrum, chrum – głośno woła –
kto jedzenie da?”
(świnka)
Na przykład łaciate, przechodzą do pozycji stojącej,
w oborze mieszkają. wykonują cztery uderzenia o kolana,
Pasą się na łąkach, wykonują obrót wokół siebie,
zdrowe mleko dają. wykonują cztery klaśnięcia,
(krowy)
Nie pieje, nie gdacze, maszerują w miejscu,
tylko głośno kwacze.
Po stawie pływa. wykonują ruchy naśladujące pływanie,
Jak się nazywa?
(kaczka)
Grzebień ma na głowie, przechodzą do siadu na piętach, wykonują
naprzemienne uderzanie:
swoim głośnym pianiem raz w swoje kolana, następnie w kolana kolegi (cała)
wszystkich wczesnym rankiem zagadka).
budzi na śniadanie.
(kogut)





