
KOCIE
AKTYWNOŚCI



prawa autorskie

Dziękujemy Ci za zainteresowanie naszymi kocimi aktywnościami!
 

Karty zostały przygotowane przez Dorotę Bandurską (ZabawJAnki) do
piosenki "Kotek" autorstwa Joanny Jęczmionki (Pani Rytmika).

 
Jesteśmy pewne, że materiały jakie oddajemy w Twoje ręce będą

początkiem wyjątkowej, sensoryczno - muzycznej przygody, na którą
serdecznie Cię zapraszamy!

 
Będzie nam bardzo miło, jeśli korzystając z nich zechcesz podzielić się z

nami swoimi aktywnościami.
Z chęcią udostępnimy Twoje działania  w naszych mediach

społecznościowych - wystarczy, że nas oznaczysz:
@panirytmika oraz @zabawjanki.

 
Z materiałów możesz korzystać z dziećmi w domu, żłobku, przedszkolu,

szkole, czy gabinecie terapeutycznym - wszędzie tam gdzie będą
przydatne. Jednocześnie  prosimy o nie  kopiowanie i nie

rozpowszechnianie materiałów bez naszej zgody.
 

Z życzeniami wielu inspirujących chwil  
Asia  i Dorota

 



Wykorzystaj ilustracje z pierwszej karty do
następujących zabaw  z piosenką "Mały kotek"
ułóż ilustracje na podłodze przed dzieckiem i przed sobą
(potrzebne będą dwa komplety), następnie wsłuchajcie
się uważnie w słowa piosenki "Mały kotek" i stukajcie
rytmicznie dłońmi w odpowiednie ilustracje, kiedy
usłyszycie zwrotka piosenki będzie opowiadała o tym jak
kotek idzie/biegnie/śpi. 
Tą samą zabawę powtórzcie stukając w ilustracje
pałeczką do gry na ksylofonie/dzwonkach.
Aby urozmaicić zabawę, możecie także zagrać koncert!
Podzielcie między siebie ilustracje i do każdej z nich
dopasujcie jakiś instrument np. bęben, guiro, tamburyn.
To będzie wyjątkowy koncert! 

1.

2. Wytnijcie wzdłuż linii pozostałe karty z zestawu. Spójrzcie
jak wyglądają cienie kotów. Co mogą robić? A teraz
poczekajcie na wieczór, zasłońcie okna, weźcie lampkę i
spróbujcie przy jej użyciu własne ciała ustawić w taki sposób,
aby rzucały na ścianę cienie przypominające te z ilustracji -
zwróćcie uwagę na to, jak ustawiona jest głowa kota, jak jego
łapy, siedzi czy leży, jego grzbiet jest wysoko, czy nisko?
Dodatkową atrakcją będzie, jeśli wydrukujecie karty na folii
do rzutnika - wtedy możecie z użyciem lampki rzucać cienie
kotów na ścianę, porównując je do swoich. A może wolicie
zrobić koci teatrzyk cieni???

JAK SIĘ BAWIĆ:



4. Dzikie czy domowe? To wszystko to koty! Wytęż wzrok i
zaobserwuj, jakie dzikie koty widzisz na ilustracji (lew, tygrys,
puma, gepard, ryś)? Ile razy powtarza się każdy z nich?
Spróbuj je wszystkie wypatrzeć i policzyć

 

5. Ten kotek chciałby Cię prosić o zaprojektowanie dla niego
najpiękniejszego kociego pokoju! Wytnij elementy, które
zechcesz zamieścić w jego pokoju, a następnie przyklej je na
następnej stronie w wybranych przez siebie miejscach.

JAK SIĘ BAWIĆ:

3. Coś tu się chyba pomieszało! Czy na pewno wszystkie
rzeczy przydadzą się dla kota? Otocz pętlą lub pokoloruj tylko
te przedmioty, które sprawdzą się w opiece nad kotkiem.

2.  Wytnij wszystkie karty z zestawu. Od jednej ilustracji z
pary odetnij także napis. Teraz możesz używać ilustracji jak
kart trójdzielnych. Pozwól dziecku samodzielnie
dopasowywać napisy do ilustracji i opowiadać, co na nich się
dzieje. 

6.Wsłuchajcie się uważnie w słowa piosenki "Mały kotek". Na
słowa "Co w miseczce, co masz w środku" wybierzcie jedną
rzecz, jaką chcielibyście nakarmić kotka i narysujcie od niej
linię do miseczki kotka.



7. Co mogą czuć te kotki? Sprawdź przed lusterkiem, czy
potrafisz pokazać, jak wygląda Twoja twarz, kiedy czujesz
podobne do kotka emocje?

JAK SIĘ BAWIĆ:

życzymy wspaniałej

zabawy!

8.Wytnijcie kocie domino. Aby dłużej Wam służyło możecie je
zalaminować lub przykleić do kartonu. Niech układanie
domino będzie zachętą do rozmowy o emocjach. O tym, że
towarzyszą nam każdego dnia, przeplatają się między sobą
(tak samo jak w naszym domino;) i że WSZYSTKIE są nam
potrzebne - także te, których odczuwanie nie jest dla nas
przyjemne. Ale wszystkie nas o czymś informują,
podpowiadają co jest dla nas miłe, a co nie, co ważne, jakie
mamy potrzeby itd.



































 

Obserwuj: @panirytmika i @zabawjanki
 

Inspirującej zabawy!
Asia  i Dorota

 

Potrzebujesz więcej

wartościowych

materiałów?


