
Poniedziałek 13.04.2021r.
Temat: Badam, odkrywam, eksploruje.

Hej DZIECIAKI!

Dobrze, że jesteście tu!
Już poranek daje znak
- będzie super! Tak, tak , tak!

1. Piosenka na powitanie, którą zaczynamy każde zajęcia:
„Wszyscy są, witam Was
zaczynamy, już czas.
Jestem Ja, jesteś Ty.
Raz, dwa, trzy!

2. Mała rozgrzewka na dobry początek.

 Jak piłeczka- zabawa z elementami skoku.

 Na hulajnodze – ćwiczenia równoważne. Dzieci stoją na jednej nodze i 

poruszają nogą, która jest w powietrzu, naśladując ruch odpychania się na 

hulajnodze. Po chwili zmiana nogi.

 Korona na głowie – ćwiczenie wyprostne. Dzieci chodzą z woreczkiem na 

głowie np.: ryżu, zatrzymują się i zrzucają worek na podłogę ukłonem

 

3. A teraz czas na piosenkę z pokazywaniem:

- „Boogie Woogie”

https://www.youtube.com/watch?v=sXqaZUp2N-w 

4. „ Mam pięć paluszków”- nauka rymowanki z pokazywaniem.

Mam pięć paluszków u ręki lewej i pięć paluszków u ręki prawej. 

Pięć to niedużo, ale wystarczy do każdej pracy i do zabawy. 

Kciuk, wskazujący, potem środkowy, po nim serdeczny, na końcu mały. 

Pierwszy i drugi, trzeci i czwarty, na końcu piąty – trochę nieśmiały.

https://www.youtube.com/watch?v=sXqaZUp2N-w


5. „Badam, odkrywam, eksploruję!” – zabawa badawcza - rozpoznawanie 

faktury przedmiotów za pomocą dotyku.

Przygotowujmy przedmioty o rożnej fakturze: filc, wełna, wata, płatki kosmetyczne, 

gąbka, papier ścierny, gazety, zwykłe białe kartki. Przedmioty mogą być w 

plastikowych miseczkach bądź luzem na dywanie, ważne, aby były odsunięte od 

siebie, aby zaznaczyć różnice między nimi. Warto obok delikatnej faktury położyć 

coś o zupełnie odmiennej fakturze, np. papier ścierny – filc, gąbka do kąpieli gładka 

oraz szorstka. Zanim poprosimy dzieci o dotykanie przedmiotów, zadajmy im pytania

o ich nazwy, kolory o to, do czego służą, następnie niech zbadają przedmioty za 

pomocą dotyku. Dzieci mogą głaskać, pocierać, ściskać zgromadzone przedmioty 

(kartek oraz gazet nie ściskamy). W trakcie aktywności dzieci, zachęcajmy je do 

dzielenia się wrażeniami i odczuciami, oraz do posługiwania się określeniami 

„gładki”, „śliski”, „szorstki” itp.

6. „Szybki jak burza” -  zabawa ruchowa, rozwijająca szybką reakcję na 

polecenie.

Dzieci wykonują polecenia, wypowiadane za każdym razem coraz szybciej. 

Polecenia mówią o tym, do której części ciała ma przykleić się ręka dziecka: 

– ręka na głowę, 

– ręka łapie ucho, 

– na ramię, 

– na brzuch,

– na kolano, 

– dotyka placów nóg.



7. „Piłeczka inna niż wszystkie” – praca plastyczna. 

Potrzebujemy: klej, pędzle, farby, ryż, bibuła, barwnik.

Sposób nr 1 

Barwimy ryż za pomocą barwników, bądź bibuły.

Później 

nakładamy na „piłkę” grubą warstwę kleju, następnie

posypujemy piłeczkę kolorowym ryżem.

Sposób nr 2

Dzieci malują farbami „piłeczki” wypełnione ryżem.

piłki mogą być w kropki, paski, zygzaki, wielo- albo

jednokolorowe. Dzieci samodzielnie wybierają kolory i

wzory. 





Poniżej znajdują się również prace dla chętnych!



Rysuj po śladzie.



Połącz obrazek z jego cieniem.


	- „Boogie Woogie”

