
Czwartek 27.01.2022r.
Temat: . Przygotowania do balu.

Cześć Smerfy!
Witam Was w czwartkowy poranek! Zapraszam Was do wspólnej zabawy.

1. Tradycyjnie piosenka na powitanie:
„Wszyscy są, witam Was
zaczynamy, już czas.
Jestem Ja, jesteś Ty.
Raz, dwa, trzy!

2. Na początku trzeba się trochę poruszać.
Zaczynamy od piosenki z pokazywaniem.

https://www.youtube.com/watch?v=piZ27BZdL_s

3. „Karnawałowa zabawa” – gimnastyka buzi i języka wg Beaty Gawrońskiej. 
Dajemy dziecku lusterko. Dzieci wykonują ćwiczenia, patrząc w lusterka. 
Ćwiczenie powtarzamy 2-3 razy. 

Rośnie balonik                                               Nadymanie policzków. 
Powietrze ucieka z balonika                          Nabranie powietrza i wypuszczanie z odgłosem: 

                                                                                           Pssssss… 
Balonik pękł                                                   Lekkie naciśnięcie policzków palcami obu rąk i   

                                                                                           wypchnięcie powietrza na zewnątrz.  
Dzieci wchodzą na bal                                   Dotykanie czubkiem języka do kolejnych zębów 
                                                                                           górnych. 

Dzieci wychodzą z balu                                 Dotykanie końcem języka kolejnych zębów 
                                                                                           dolnych.  

Kopciuszek jedzie karetą                               Kląskanie językiem. 

4. „Karnawałowe przysmaki” – rozmowa z dziećmi.

Jeśli to możliwe, kładziemy przed dzieckiem pączka, faworka, różę karnawałową lub 
inne słodycze. Dzieci przyglądają się słodyczom. Zadajemy pytania: Jak nazywają się
te pokarmy?, Kiedy je zjadamy?, O czym należy pamiętać, jedząc słodycze? (jemy je 
rzadko, w bardzo małych ilościach, należy po jedzeniu szybko umyć zęby). 

https://www.youtube.com/watch?v=piZ27BZdL_s
https://www.youtube.com/watch?v=6UYnHJqo7_4


5. „Co to za słodycze?” – zabawa słuchowa.

Dzieci dzielą na sylaby wyrazy: pączki, faworki, róże lub inne nazwy przysmaków 
karnawałowyc. W drugiej części zabawy podajemy początkowe sylaby nazw, np. 
pącz-, a dzieci dopowiadają ostatnią sylabę, np. -ki. 
                       

6. Przypomnienie układu tanecznego!
https://www.youtube.com/watch?v=MG6iPAU2b0I

7. „Maska” - praca plastyczna.
Wydrukuj wzór, odrysuj na brystolu lub kartce z bloku technicznego. Ozdabiamy wg 
własnych pomysłów. 
Potrzebujemy: kolorową lub białą kartkę z bloku technicznego, ołówek, nożyczki, 
klej oraz materiały potrzebne do ozdobienia maski (brokat, mazaki, naklejki, bibuła, 
itp.)

  

Poniżej coś dla chętnych!

https://www.youtube.com/watch?v=MG6iPAU2b0I


Wzory masek.



Policz elementy i zaznacz odpowiednią cyfrę.
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Rysuj po śladzie.




