
PROPOZYCJA ZAJĘĆ NA WTOREK 02.06.2020 :)

1. Dzień dobry! Na początek proponujemy zabawę o nazwie Kołyska:

Uczestnicy siedzą na podłodze, dziecko między nogami rodzica, który delikatnie buja się

z boku na bok, kołysząc je i podpierając kolanami, udami i ramionami. Śpiew piosenki 

na powitanie (Piosenkę śpiewamy do melodii „Panie Janie”):

Witaj mamo, witaj tato!

Jak się masz, jak się masz? 

Bardzo ciebie kocham, bardzo ciebie kocham,

Bądź wśród nas, bądź wśród nas. 

2. Ćwiczenia oparte na relacji „z”:

• Wałkujemy ciasto -rodzic leży płasko, ręce ma złączone nad głową. Dziecko turla 

rodzica pchając go do przodu za biodra. Rodzic może pomóc dziecku w taki sposób, aby 

nie było tego świadome. Jego ciało ma sprawiać dziecku opór. Następnie rodzic 

turladziecko.

• Podwójny wałek -rodzic w pozycji jak poprzednio przytula dziecko twarzą do siebie, 

przytula je na całej długości ciała i turla się razem z nim. Musi przy tym uważać, aby nie 

przygnieść dziecka.

• Dziecko siedzi na kolanach rodzica, który potrząsa nogami markując wyboje. Recytacja 

wierszyka:

Jedzie, jedzie pan pan

Na koniku sam sam

A za panem chłop, chłop

Kamienie, kamienie, BĘC!

(na słowo „bęc” rodzic „upuszcza” dziecko z kolan na podłogę.) 

• Jazda na koniu - rodzic przyjmuje pozycję na czworakach, dziecko kładzie mu się na 

plecach chwytając rękoma za szyję. 

• Wzajemny uścisk -rodzic stoi, stopy trzyma osobno (w lekkim rozkroku) mocno oparte 

na podłodze, nogi ugięte w kolanach, ramiona odchylone w bok. Dziecko bierze rozbieg i

wskakuje na klatkę piersiową rodzica ciasno do niej przylegając. Nogami obejmuje 

rodzica w talii, a ramionami trzyma go za szyję. Rodzic mocno przytula je do siebie, 

następnie obraca się z nim w kółko. 



3. Posłuchajcie wiersza:

Dzieci świata 

Wincenty Faber 

W Afryce w szkole na lekcji, 

Śmiała się dzieci gromada, 

Gdy im mówił malutki Gwinejczyk, 

Że gdzieś na świecie śnieg pada. 

A jego rówieśnik Eskimos, 

Też w szkole w chłodnej Grenlandii, 

Nie uwierzył, że są na świecie 

Gorące pustynie i palmy. 

Afryki ani Grenlandii 

My także jak dotąd nie znamy, 

A jednak wierzymy w lodowce, 

W gorące pustynie, w banany. 

I dzieciom z całego świata, 

chcemy ręce uścisnąć mocno 

i wierzymy, że dzielni z nich ludzie, 

jak i z nas samych wyrosną. 

Pytania:

• Z czego śmiały się afrykańskie dzieci i dlaczego? 

• Gdzie mieszkają Eskimosi? 

• O czym nie wiedziały dzieci w Grenlandii? 

• Co łączy dzieci na całym świecie? 

4. Zachęcamy do obejrzenia prezentacji o Dziecicah na świecie:

Prezentacja Dzieci Świata

5. Mój portret – dzieci przeglądają się w małych lusterkach, zwracając uwagę na kolor 

włosów, oczu, uczesanie, cechy charakterystyczne (pieprzyk). Wymyślają i pokazują w 

https://slideplayer.pl/slide/10808711/


lusterku różne miny wyrażające radość, smutek, strach, zdziwienie, złość. Rodzic 

omawia sposób wykonania portretu (dzieci będą rysować tylko głowę i ramiona). 

Wyróżnia z dziećmi części głowy, twarzy, szyję, ramiona. Dzieci rysują swoje portrety 

kredkami na kartce formatu A4. 

Praca z książką część, str. 30a  i 30b :)


