
DZIEŃ 3.:   SPOTKANIE Z UFOLUDKIEM

 Posłuchajcie piosenki „Ufoludki”  w wykonaniu zespołu Fasolki

https://www.youtube.com/watch?v=HHeZUbouzP4 

1. Mój brat wciąż czyta o kosmitach,       
Gwiazdach, planetach i orbitach.
O niczym innym nie chce słyszeć,
Nawet do UFO listy pisze.

     Wreszcie zasłużył na nagrodę
     I latający ujrzał spodek,
     Bo wylądował dziś w ogródku
     Pojazd zielonych ufoludków.

          Ref.:  Zielone włosy, zielone butki;
                    Całe zielone są ufoludki.

2. Kot na ich widok zaraz zmyka
Dziwnego boi się ludzika,
Pies szybko przykrył nos ogonem
Może to gryzie to zielone?
A czym się żywi śmieszny stworek?
Czy zjedzą z nami podwieczorek?
Kompot dostały, tort dostały
Zjadły, wypiły, odleciały!

Ref.:  Zielone włosy, zielone butki;
          Całe zielone są ufoludki.

 Zapytaj dziecko: 

- O czym jest ta piosenka? 
- Co to są ufoludki?             To przybysze z kosmosu
- Kto bardzo lubił kosmitów? 
- Co ujrzał chłopiec w piosence? 

https://www.youtube.com/watch?v=HHeZUbouzP4


- Jak wyglądają ufoludki? 
- Kto uciekał na widok ufoludka? 
- Co zjadły ufoludki?
- Co zrobiły ufoludki, gdy już się najadły?

 Pokaż dziecku ilustracje do piosenki i poproś, aby wskazało je w 
kolejności  wydarzeń w piosence. 



 „Taniec z ufoludkiem” przy piosence „Ufoludki”

Włącz jeszcze raz piosenkę i zatańcz z dzieckiem w kółeczko do zwrotek.
W trakcie refrenu spróbujcie zaśpiewać i pokazać refren.

 Ref.:  Zielone włosy, zielone butki;   Pokazanie na swoje włosy, naprzemienne

                                                                   wysuwanie do przodu prawej i lewej stopy.

           Całe zielone są ufoludki.    Obrót się względem własnej osi 

                                                                z rękoma rozłożonymi na boki.

 „Język ufoludków” – ćwiczenia słuchowe, ćwiczenia artykulacyjne. 

Powiedz dziecku:  Ufoludki są z innej planety. Ciekawe jakim mówią językiem…

 Pobawmy się w zabawę, w której będziemy mówić w ufoludkowym języku

Mów dziecku fantazyjne sylaby i poproś, aby powtórzyło tak samo.

Później zamieńcie się rolami: 

 tili–tili–tle;     pipi–pipi–si;      gaga– gaga–gu;     fili–fili–bum;   sato–selo–su; 

szutu–szutu–rzet;       kulu–kulu–gulu;       czelto–czeli –piczetili...

 „Mój ufoludek” – zabawa plastyczna.
Potrzebna będzie kartka do malowania, farby lub kredki lub pisaki.

Zaproponuj dziecku, aby namalowało lub narysowało ufoludka według 
własnego pomysłu.

Ufoludki mogą mieć różne kształty i wyglądać naprawdę dziwnie.

                                                                                                                 

                                                                                                                 źródło Skrzat



 „Ćwiczymy kosmiczne oddechy” – ćwiczenie oddechowe. 

Dziecko leży na plecach, nogi ugięte w kolanach, stopy „przyklejone” 
do podłogi. Robi wdech nosem, a wydech ustami.
Na brzuchu kładzie narysowanego przez siebie ufoludka i stara się,
aby w czasie wdechu wznosił się w górę.

 A dla lubiących krótkie bajki animowane proponuję film o ufoludku
„Kim jest Paxi?” 

https://www.youtube.com/watch?v=3t9LQeY2ShA   

 A dla chętnych dodatkowe zadanie: Rysuj palcem po liniach:
Old.mac.pl

 

                                                                             Dobrego dnia życzy p. Zosia

https://www.youtube.com/watch?v=3t9LQeY2ShA

