
PROPOZYCJA ZAJĘĆ NA CZWARTEK 04.06.2020 :)

1. Dzień dobry! Dzisiaj rozpoczniemy dzień od posłuchania piosenki:

Moja fantazja

Moja fantazja 

Ref.: Bo fantazja, fantazja, bo fantazja jest od tego, aby bawić się, aby bawić się, aby bawić

się na całego. 

To szkiełko wszystko potrafi, 

na każde pytanie odpowie. 

Wystarczy wziąć je do ręki 

i wszystko będzie różowe. 

Wystarczy wziąć je do ręki, 

dosypać ziarnko fantazji 

i już za chwilę można 

dolecieć aż do gwiazdy. 

Ref.: Bo fantazja, fantazja... 

To szkiełko nigdy nie płacze, 

Zawsze jest w dobrym humorze. 

To szkiełko wszystko rozumie, 

Każdemu chętnie pomoże. 

Wystarczy wziąć je do ręki, 

Ziarnko fantazji dosypać 

i już za chwilę można 

z panem Kleksem w świat pomykać. 

Ref.: Bo fantazja, fantazja... 

Pytanie:

• Jakie było szkiełko z piosenki? 

• Co sprawiło, że można było dolecieć aż do gwiazd? 

• Jak inaczej możemy nazwać fantazję? 

https://www.youtube.com/watch?v=wRGwusndw0I


Rodzic odtwarza jeszcze raz nagranie piosenki, a dzieci starają się zaśpiewać refren.

Następnie przeprowadza z dziećmi rozmowę na temat marzeń. Zadaje pytania: 

• Co to są marzenia? 

• Czy wy macie jakieś marzenia? 

• Czy wszystkie marzenia się spełniają? 

• Czy marzenia są potrzebne? 

Rodzic zwraca uwagę, że wszyscy mamy marzenia, ale nie wszystkie mogą się spełnić. 

2. Taniec marzyciela – zabawa ruchowa. Improwizacja ruchowa z wykorzystaniem 

kolorowych wstążek (mogą być wstążki z bibuły, apaszki itp.) do utworu Marzenie miłosne 

Franciszka Liszta.

Marzenie miłosne

3. Skarby z Wyspy Marzeń” – zabawa sensoryczna. Rodzic przygotowuje pudełko  i wkłada 

do niego różne przedmioty. Dzieci rozpoznają przedmiot jedynie po dotyku. Podają jego nazwę,

dzielą ją na sylaby i próbują wymyślić do niej rym. 

4. Moje marzenie – zabawa plasyczna techniką kolażu. Z czasopism, gazet, kolorowanek 

dzieci wycinają obrazki przedstawiające różne sprzęty i przedmioty do zabawy (np. piłki, 

drabinki, skakanki, wszystko to czym lubią się bawić) i naklejają na kartki w formacie A4. 

Mogą dorysować niektóre elementy lub ramki :) 

5. Praca z książką część 4, str. 32a, 32b :)

https://www.youtube.com/watch?v=H0kCVZV6qRM

