
24.04.2020 -  piątek

KARMIMY ZWIERZĘTA NA PODWÓRKU

1. Przywitajmy się wesoło:

https://www.youtube.com/watch?v=dvSAoxWiVT4

Przywitamy się wesoło zaklaszczemy raz, dwa, trzy, 

Przywitamy się wesoło zaklaszczemy ja i ty.

Przywitamy się wesoło już tupiemy raz, dwa, trzy.

Przywitamy się wesoło już tupiemy ja i ty.

Hop, hop dzień dobry witam wszystkich was

Cwałujemy jak koniki już muzyka woła nas. 2x

2. „Zwierzęce przysmaki” - zabawa dydaktyczna. Rodzicu wykorzystaj linka poniżej, następnie 

porozmawiaj z dzieckiem o przysmakach zwierząt.:

https://www.youtube.com/watch?v=2LOpSLZe2RA&vl=pl

3. Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw nr 33. Kochane Misie czas na piątkową gimnastykę. 

Pamiętacie? Zdejmujemy buciki i skarpety, ćwiczymy na bosaka ;-) Rodzicu zadanie dla Ciebie – 

jeżeli nie masz woreczka zastąp go, liczę na twoją kreatywność ;-)

- „Podrzuć woreczek” - zabawa orientacyjno porządkowa.

Dziecko biega, trzymając woreczek w obu dłoniach. Na hasło: Podrzuć woreczek! - zatrzymuje się i

i podrzuca woreczek. Podnosi go i biega dalej.

- „Ukłoń się” - ćwiczenie dużych grup mięśniowych.

 Dziecko siedzi w siadzie skrzyżnym, ręce ma ułożone na kolanach, plecy wyprostowane, woreczek

przed sobą. Na hasło: Ukłoń się!- pochylają się nisko i dotykają czołem woreczka. Ćwiczą na 

przemian skłon i wyprost.

-”Omiń woreczek” - zabawa z czworakowaniem.

Dziecko kładzie woreczek na podłodze i chodzi na czworakach, starannie go omijając.

- „Przeskocz przez woreczek” - zabawa z elementem podskoku

Dziecko stoi przed woreczkiem i przeskakuje przez niego do przodu, obraca się i znowu 

przeskakuje.

- „Stolik” - ćwiczenie równoważne.

Dziecko stoi na jednej nodze. Kładzie woreczek na kolanie uniesionej nogi i liczy do 5. Potem 

https://www.youtube.com/watch?v=dvSAoxWiVT4
https://www.youtube.com/watch?v=2LOpSLZe2RA&vl=pl


zmienia nogę.

- „Przesuwanie woreczka” - ćwiczenie stóp

Dziecko stoi przed woreczkiem i przesuwa go palcami raz jednej, raz drugiej stopy.

- Marsz we wspięciu na palce i na całych stopach.

4. „Podwórze” - ilustrowanie ruchem treści wiersza D Gellner

Podwórze

Jakie ładne jest podwórze!                Dzieci rozkładają ręce na bok.

Trawka w dole                                    Kucają

Słońce w górze                                   Wstają i podnoszą ręce do góry.

Z tyłu płot                                           Odwracają się do tyłu.

I z przodu płot                                    Odwracają się z powrotem.

A na płocie siedzi kot!                        Kucają.

Kury gdaczą ko! Ko ! Ko !                Biegają, machają skrzydełkami i mówią: ko, ko, ko.

Kto nakarmi kury? Kto?

W błocie chlapią się kaczuszki.        Chodzą jak kaczuszki i mówią: kwa, kwa, kwa.

Pobrudziły kacze brzuszki!

Kwa, kwa, kwa

Baran beczy: be, be, be!                    Chodzą na czworakach i mówią: be, be, be.

Kto się ze mną bawić chce?

Źrebak skacze                                     Podskakują.

Kundel szczeka Hau! Hau !                 Zatrzymują się i mówią: hau, hau.

A przed kundlem kot ucieka!               Biegną w wyznaczone miejsce i po drodze miauczą.



5. „Wiejska zagroda” - doskonalenie małej motoryki. Pokoloruj obrazek wg polecenia:

6. Zadanie dla zainteresowanych: Rodzicu wydrukuj na kartce technicznej obrazek poniżej, 
poproś dziecko o pokolorowanie zwierzątek. Wytnij i stwórzcie teatrzyk paluszkowy o tematyce 



związanej z wiejską zagrodą. Powodzenia ;-)

7. Zapraszam na opowiadanie: „Awantura na wiejskim podwórku”

https://www.youtube.com/watch?v=UuCFX15Z1bI

https://www.youtube.com/watch?v=UuCFX15Z1bI


ŻYCZYMY MIŁEGO WEEKENDU;-) 

Pozdrawiamy wszystkie Misie:

Maję, Kingę, Martynkę, Nicolkę, Oleńkę, Frania, Antosia D. Antosia K. i Antosia D;-), Kacperka K.

i Kacperka H., Tymusia, Maksia, Alanka, Wojtusia M. i Wojtusia K. , Oliwierka, Filipka, Wiktorka, 

Gabrysia, Igorka, Fabianka, Krystianka, Maciusia.  Przesyłamy wirtualne buziaki ;-*


