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RUCH, RUCH, RUCH!

1. Witam wszystkich przedszkolaków – zaśpiewajcie razem ze mną :) 

 https://www.youtube.com/watch?
v=qhvS9qq8_g8&list=PL76Hd0wTz1QyZmVPfxyXy_qjUWtJvNSXH&index=1

2. ,,Ojciec Wirgiliusz'' – zabawa ze śpiewem.
sł. i muz. Popularne

Ojciec Wirgiliusz uczył dzieci swoje,                       
a miał ich wszystkich sto dwadzieścia troje.
Ref: Hejże, dzieci, hejże ha!
Róbcie wszystko to co ja.
Hejże dzieci, hejże ha!
Róbcie wszystko to, co ja. 

https://www.youtube.com/watch?v=sNmiZ_6W2C0

3. ,,Malujemy linie'' – zabawa ze skłonem.

Dzieci maszerują w różnych kierunkach. Na hasło Rodzica: Malujemy linię! - 
zatrzymują się, na hasło: Góra! - unoszą wysoko ręce, wykonując wdech przez nos, 
Dół! - wykonują skłon, opuszczają ręce do ziemi – wydech ustami. 

4. Dzieci kreatywnie - Eksperymenty dla dzieci.

• Mydło przegania tłuszcz i brud
Do płaskiego talerza wlewamy mleko, następnie kilka kropel barwników 
spożywczych w różnych kolorach. Dzieci namaczają patyczki w mydle i 
dotykają plam koloru. Obserwują, co się dzieje. Pytamy dzieci o wnioski z 
tego eksperymentu, zachęcamy  do samodzielnych wypowiedzi. Na koniec 
możemy jeszcze zadać pytania pomocnicze: Co się wydarzyło? Co zrobiło 
mydło? Dlaczego kolor „ucieka”? Jeśli tłuszcz jest w mleku,  to czy jest też na 
naszych rękach? (Barwnik łączy się z tłuszczem z mleka. Mydło „przegania” 
tłuszcz, dlatego widzimy, jak kolorowe plamy odsuwają się od mydła. Spocone
i brudne ręce też są tłuste.).

• Nitkowanie
Rodzic przykleja na duże klocki plastelinę. Wyjaśnia dziecku, w jaki sposób 
można usunąć plastelinę spomiędzy ząbków klocka. Podobnie możemy 
wyciągać resztki jedzenia z naszych zębów. W prawdziwym nitkowaniu 
pomagają dzieciom dorośli. Przedszkolaki przy pomocy nitki próbują w 
zabawie usunąć plastelinę.
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• Kolorowa piana staje się malarzem
Rodzic przypomina dzieciom, że mydło i piana podczas kąpieli to nasi pomocnicy w 
zmaganiach z brudem. Następnie rodzic daje dziecku kubek z wodą i odrobiną mydła
w płynie oraz słomki. Dziecko dmucha do kubka, tworząc pianę. Następnie Rodzic 
dodaje odrobinę farbki do kubka. Dziecko dostaje kartkę z bloku technicznego i za 
pomocą słomek i palców przenoszą na nie pianę, tworząc kolorowe, fantazyjne 
kompozycje. 
5. Pokoloruj ilustracje, które przestawiają czynności dobre dla zdrowia.

6. Zachęcam Państwa do pobrania darmowej książki  dla dzieci o
 koronawirusie. 
To rzetelny materiał przekazany w sposób jasny, przejrzysty i przede wszystkim 
spokojny, dodatkowo ozdobiony przepięknymi ilustracjami.
Przede wszystkim jest to książka adresowana do samych dzieci, które dzięki niej 
zrozumieją czym jest koronawirus i co mogą robić, by się przed nim ustrzec, ale 
także jak mogą zadbać o najbliższych i otoczenie.

https://www.wydawnictwoolesiejuk.pl/fileadmin/user_upload/pdf/Koronawirus.pdf?
fbclid=IwAR0vw64p9NxDQkHl548UJ72SEAmHzilpeI3cS-
0ruGRPbxkR_Hg_U9__1Jg
7. Zachęcam do słuchania piosenek DobEdu, które towarzyszą nam na co dzień 
w przedszkolu :) 

https://www.dobedu.pl/ma1e-p1ay1ista
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