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„Dzień Klauna” 

Dzisiaj wyjątkowy dzień - Prima Aprilis, czyli wszystkie żarty dozwolone ;) 
Czy znacie kogoś kto lubi rozśmieszać? Jest to KLAUN i to on będzie dzisiaj bohaterem zajęć! 

1. Na początek "Nietypowa gimnastyka" (treść gimnastyki w pliku poniżej) 

- Czy zauważyliście, że coś w niej nie tak? ;) 

2. Zabawa "Śmieszne minki" 

Zróbcie śmieszną minkę. Poproście mamę lub tatę, aby spróbowali zrobić taką samą. Stańcie 
razem przed lustrem i popatrzcie na siebie podczas wykonywania tej zabawy. 

3. Wysłuchajcie opowiadania "W cyrku" 

 Nagranie audio znajdziecie w załączniku. Jest tam również zamieszczony tekst. 

- O co Kasia zapytała mamę? 

- Co odpowiedziała mama? 

- Czy praca cyrkowca jest łatwa czy trudna? 

- A co w niej jest przyjemnego? 

4. Przyjrzyjcie się ilustracji „Cyrkowy namiot” ( plakat w załączniku).  

- Kto jeszcze oprócz Klauna pracuje w cyrku? Czy potraficie nazwach tych artystów? 

- Czym się zajmuje się każdy z nich? 

(Utrwalanie pojęć: konferansjer, akrobata, gimnastyka cyrkowa, żonglerka, klaun, trapez, 
kopuła cyrku, kulisy, arena, publiczność, gag) 

5. Zapraszam na bajkę, które pewnie wszyscy znają ;) "Świnka Peppa i Cyrk" 

https://www.youtube.com/watch?v=kQM5Clby2Ww 

6.  A na koniec czy macie ochotę zaprojektować strój dla Klauna?  

W załączniku znajdziecie kartę pracy – „Tęczowy namiot”. Spróbujcie dokończyć strój Klauna 
:) Pamiętajcie o tym, aby nie używać kolorów i wzorów, które są już na ubraniu 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kQM5Clby2Ww


Nietypowa gimnastyka 
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Na safari gimnastyka: wąż na jednej skacze nodze,   

dzieci wykonują podskoki na jednej nodze  

 małpka w wodzie bryka, fika,   

podskoki obunóż   

żyrafa po drzewie chodzi.   

marsz w miejscu i kiwanie palcem   

Hipcio robi pajacyka,   

„pajacyki”  

hiena się przed myszką chowa.   

obrót wokół własnej osi   

Struś pod piaskiem cały znika   

przysiad z zasłonięciem oczu  

 i wystaje tylko głowa.   

krążenie głową   

Ryknął lew niemal bezgłośnie,   

nabranie powietrza w płuca i wypuszczenie 

 go przez szeroko otwartą buzię   

zebrze napędził tym stracha,   

więc ucieka, gdzie pieprz rośnie,   

bieg po obwodzie koła   

słoń uszami za nią macha.   

dłonie położone na uszach,  

zbliżanie łokci do środka  

i rozsuwanie ich na boki   

To już koniec jest wycieczki.   

marsz w miejscu   

Uwierzyłeś w te bajeczki? 

 


