Drogie Sikoreczki. Dzisiaj poznacie kolejny wiersz Jana Brzechwy pt. „Sum”

Na początek wykonajmy kilka dwiczeo, które znacie już z wczorajszych zajęd.

1. Ćwiczenie oddechowe „Piórko”.
Połóżcie się na podłodze na plecach. Poproście rodziców, a by każdemu z Was
rodzice położyli piórko na ustach. Spróbujcie dmuchad teraz mocno w piórko w
taki sposób, aby piórko spadło na podłogę. Powtórzcie dwiczenie kilka razy.
2. Zabawa „Sprawny jak przedszkolak”.
Połóżcie się teraz proszę na brzuchu. Spróbujcie przeczołgad się z jednej strony pokoju na drugą
stronę.
3. Zabawa „Muchy” -dwiczenie obręczy barkowej.
Połóżcie proszę swoje ręce na barkach, poruszajcie „skrzydełkami” w górę i w dół udając muchy.
Poproście rodziców o wypowiadanie hasła „Pająk” na które to hasło zastygacie w bezruchu.
Powtórzcie dwiczenie kilka razy.
4. Poproście rodziców o przeczytanie wiersza Jana Brzechwy pt. „Sum”.

Mieszkał w Wiśle sum wąsaty,
Znakomity matematyk.
Krzyczał więc na całe skrzele:
„Do mnie, młodzi przyjaciele!
W dni powszednie i w niedziele
Na życzenie mnożę, dzielę,
Odejmuję i dodaję
I pomyłek nie uznaję!”
Każdy mógł więc przyjśd do suma
I zapytad: jaka suma?
A sum jeden w całej Wiśle
Odpowiadał na to ściśle.
Znała suma cała rzeka,
Więc raz przybył lin z daleka
I powiada: „Drogi panie,
Ja dla pana mam zadanie,
Jeśli pan tak liczyd umie,

Niech pan powie, panie sumie,
Czy pan zdoła w swym pojęciu,
Odjąd zero od dziesięciu?”
Sum uśmiechnął się z przekąsem,
Liczy, liczy coś pod wąsem,
Wąs sumiasty jak u suma,
A sum duma, duma, duma.
„To dopiero mam z tym biedę Może dziesięd? Może jeden?”
Upłynęły dwie godziny,
Sum z wysiłku jest już siny.
Myśli, myśli: „To dopiero!
Od dziesięciu odjąd zero?
Żebym miał przynajmniej kredę!
Zaraz, zaraz… Wiem już… Jeden!
Nie! Nie jeden. Dziesięd chyba…
Ach, ten lin! To wstrętna ryba!”
A lin szydzi: „Panie sumie,
W sumie pan niewiele umie!”
Sum ze wstydu schnie i chudnie,
Już mu liczyd coraz trudniej,
A tu minął wieczór cały,
Wszystkie ryby się pospały
I nastało znów południe,
A sum chudnie, chudnie, chudnie…
I nim dni minęło kilka,
Stał się chudy niczym kilka.
Więc opuścił wody słodkie
I za żonę pojął szprotkę.

Kochani, czy podobał Wam się wiersz?











Kto jest bohaterem wiersza?
Gdzie mieszkał sum - bohater utworu?
Kim był sum? Jakimi umiejętnościami chwalił się?
Kto przyszedł do suma? Z jakim zadaniem?
Czy lin był miły dla suma?
Jak myślicie, jak powinien zachowad się lin?
Jak czuł się sum? Co mu się działo?
Czy sumowi udało się wykonad zadanie?
Co zrobił sum po porażce?

5. Zabawa matematyczna „Akwarium”.
Sikoreczki, przygotujcie niebieską kartkę papieru, będzie Wam ona służyła jako akwarium. Z
kolorowego papieru wytnijcie kilka rybek, poproście o pomoc rodziców. Do zabawy potrzebna nam
będzie również papierowa słomka. Podwiczcie chwilę podnoszenie rybek za pomocą słomki.
Spróbujcie przenieśd za pomocą słomki :


1 rybkę do akwarium? Ile jest rybek w akwarium?



Dołóżcie kolejną rybkę? Ile jest teraz rybek w akwarium?



Do akwarium dołączyła kolejna rybka? Ile jest teraz rybek w akwarium?



Dołóżcie proszę kolejną rybkę. Ile rybek „pływa” teraz w akwarium?



1 rybka uciekła z akwarium (odejmijcie jedną rybkę) – ile zostało rybek w akwarium?

6. Praca plastyczna z masy solnej.
Ulepcie z masy solnej rybkę. Kiedy rybka wyschnie pomalujcie ją farbami. Podzielcie się proszę
swoimi pracami na naszym facebookowym profilu. Czas lepienia rybek umili Wam muzyczna
wersja wiersza „Sum” Jana Brzechwy. Posłuchajcie 😊

https://www.youtube.com/watch?v=J78_WCfv394

Życzmy miłej zabawy! 😊

