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O SMOKU WAWELSKIM

„Janek wspina się po linie” – zabawa paluszkowa do wiersza M. Barańskiej
Janek wspina się po linie jak najwyżej, aż
do chmury.

Dziecko trzyma przed sobą pięści ustawione
jedna na drugiej. Rytmicznie przenosi pięść
znajdującą się na dole na tę, która jest
u góry itd. Ruch jednej pięści przypada na
dwie sylaby.

„Po co się tam wspinasz, Janku?”

Dziecko przykłada otwartą dłoń do czoła
(dotykając czoło palcem i kciukiem)
i spogląda w górę.

„Chcę popatrzyć na was z góry!”

Zmienia dłoń przyłożoną do czoła
i spogląda w dół

Smok Wawelski – praca z wierszem Z. Dmitrocy.
Smok wawelski
Zbigniew Dmitroca

Dawno temu do Krakowa
Straszny potwór przywędrował.
Mieszkał w jamie pod Wawelem
I szkód ludziom robił wiele.
Ryczał, aż się trzęsły domy,
I okropnie był łakomy,
Ciągle zjadał owce, krowy
I domagał się wciąż nowych.
Wielu zuchów przybywało
Ze złym smokiem walczyć śmiało,
Wszyscy bardzo się starali,
Ale go nie pokonali.
W końcu pewien szewczyk mały
Wpadł na pomysł doskonały,
Wypchał siarką brzuch barana
I pod jamę zaniósł z rana.
Smok barana zjadł ze smakiem,
Potem miał pragnienie takie,
Że nad Wisłę prędko zbiegł, P
ił tak długo, że aż pękł…
Po wysłuchaniu utworu osoba dorosła zadaje dziecku pytania dotyczące treści: Kto
mieszkał w jamie pod Wawelem?; Co robił smok?; Kto próbował pokonać smoka?; Na
jaki pomysł wpadł mały szewczyk?; Co się stało na końcu
ze smokiem?

„Smok i owieczki” – zabawa ruchowa.

Dziecko bawi się jak w zabawę „Stary Niedźwiedź mocno śpi” tylko zamiast
niedźwiedzia jest Smok. Dziecko udaje, że śpi na dywanie- jest smokiem, a druga
osoba mówi wyliczankę. Na końcu dziecku-smok łapie mówiąca osobę, potem role
się odwracają.
(na melodię Stary niedźwiedź)
Stary smoczek mocno śpi,
Stary smoczek mocno śpi.
My się go boimy
Na palcach chodzimy,
Jak się zbudzi to nas zje,
Jak się zbudzi to nas zje.
Pierwsza godzina, smoczek śpi,
Druga godzina, smoczek chrapie,
Trzecia godzina, smoczek łapie!

„Zabawy z piosenką” - osłuchanie z piosenką Ribidibi - Rafał Brzozowski
https://www.youtube.com/watch?v=3CDgJ_i8GI8

