
PROPOZYCJE ZAJĘĆ NA CZWARTEK 14.05.2020 :)

1. Na początek posłuchaj piosenki.

                         Śpiewające brzdące- Emocje

https://www.youtube.com/watch?v=kRJFN6V7TB4 

1.O czym jest piosenka?

2.O jakich emocjach śpiewają dzieci?

3. Co należy zrobić ze złością, gdy się już pojawi?

2. Zabawa planszowa „Stonoga”.

Potrzebujemy:

-karta z bloku A4

-pisaki

-kredki

-duży szablon kółka (średnica ok.5cm) i mniejszy szablon kółka (średnica ok.3cm)

-kostka do gry

-pionki

Przebieg zabawy:

Rysujemy na kartce z bloku kształt dużej stonogi. Przy jej głowie znajduje się napis

START,  a przy odwłoku napis  META. Możemy przyczepić na niektórych polach

obrazki przedstawiające emocje lub jeżeli dziecko ma ochotę może je namalować. 

Zasady gry:

Ustawiamy  się  na  starcie.  Musimy  rzucić  kostką,  przesuwamy  się  o  tyle  pól  ile

pokazuje  nam kostka.  Gdy staniemy na polu  z  daną  miną  naszym zadaniem jest

pokazanie w jaki sposób my się uśmiechamy, smucimy,złościmy, weselimy,płaczemy.

Za nie wykonanie poprawnie zadania cofamy się o jedno pole. Wygrywa osoba, która

pierwsza dotrze na metę. 

https://www.youtube.com/watch?v=kRJFN6V7TB4


Dziecko może również wspólnie z dorosłym ustalić zasady gry. 

Propozycja, jak może wyglądać ręcznie robiona plansza

3. Zabawa  ruchowa-  „Lisi  ogon”  -  rodzic  zachęca  dziecko  do  wspólnego

wypowiadania  treści  wiersza,  ilustrujemy  opowiadanie  ruchem.  Próbujemy

kilka razy powtórzyć. 



Bo strach to tylko przebranie, 

(gest rozkładania rąk, dłonie otwarte, wyprostowane) 

I groźne zakłada maski 

(dotykanie twarzy, przesuwanie dłoni od czoła do brody) 

lecz zadaj sobie pytanie, 

(gest rozkładania rąk, dłonie otwarte, wyprostowane) 

na jakie czeka oklaski? 

(składanie dłoni jak do oklasków) 

Stres karmi się naszym strachem

 (podnoszenie dłoni do ust, pokazywanie gestu jedzenia) 

Jak gołąb na dachu bułką. 

(podnoszenie dłoni do ust, pokazywanie gestu jedzenia) 

Wystarczy jednym zamachem, przegonić go jak kurz z półki.

(gest zrzucania czegoś z półki, szeroki zamach jedną, następnie drugą ręką na

zmianę)

            4. Praca z Kartą Pracy 4, strona 22b i 23a :)

5. Zabawa dziecka z dorosłym -”Nie rozśmieszaj mnie”:

Siadamy naprzeciwko siebie. Jedno z nas stara się być poważne i za wszelką cenę

usiłuje się nie uśmiechać, a drugie stara się nas rozśmieszyć. Kiedy mu się uda nas

rozśmieszyć, następuje zmiana ról. Czy łatwo było zachować powagę? Co ci w tym

pomagało, a co utrudniało to zadanie? 


