Poniedziałek dn. 20.04.2020r. „Motylki”.
1. Ćwiczenia wg W. Sherborne – rodzic ćwiczy z dzieckiem.
 Siad rozkroczny twarzą do siebie. Naprzemienne skłony i leżenie (przeciąganie
partnera).
 Siad rozkroczny twarzą do siebie. Dotykanie się stopami, unoszenie nóg lekko
w górę i „jada na rowerze”.
 Siad tyłem. Jedna osoba wykonuje skłon, a drugie kładzie się na jego plecach.
 Siad skulny. Jedna osoba zwija się w kłębek, a partner usiłuje rozwiązać
„paczkę”.
 Prowadzenie „ślepca”. Jedna osoba zamyka oczy i jest prowadzone przez
opiekuna w różnych kierunkach.
 „Winda”. Osoby stoją, opierając się o siebie plecami. Trzymając się pod ręce,
próbują najpierw usiąść, a następnie wstać.
 Pozycja stojąca. Jedna osoba stoi w rozkroku, druga przechodzi na czworakach
pod „mostkiem”- pomiędzy nogami partnera.
 Leżenie na plecach. Dziecko leżące jest turlane delikatnie przez partnera po
podłodze w przód i w tył.
2. Masażyk „ „Zwierzęta z wiejskiego podwórka”
Na podwórku wielki gwar
(dłonie na płasko masują plecy),
piesek szczeka: hau, hau, hau
(dłonie na płasko uderzają
delikatnie w plecy),
kurka dziobie: dziób, dziób, dziób (pojedynczo paluszki pukają
w plecy),
owca biegnie: tup, tup, tup
(dwa paluszki udają że biegną po
plecach).
baran rogi ostrzy swe
(kanty dłoni pocierają plecy),
świnka w błocie tapla się
(dłonie na płasko masują plecy),
konik biegnie: ram, tam, tam
(dłonie zwinięte w piąstki
uderzają w plecy),
kotek miauczy: miau, miau, miau (łaskotanie za uchem kolegi).
3. Po co hodujemy zwierzęta – ćwiczenia i zabawy.
 Oglądanie filmu „Przygody Oli i Stasia – produkty mleczne”.
/www.youtube.com/watch?v=Veacl9J-yrQ
 Co nam dają zwierzęta? – oglądanie ilustracji umieszczonych poniżej i
wypowiadanie się na ich temat, wskazywanie produktów, które dają nam
zwierzęta.

 Zabawa „Smakujemy i dotykamy”. R. zasłania apaszką oczy dziecka, które
smakiem lub dotykiem nazywa produkty pochodzące od zwierząt. Mogą to być
np. jajka, pióro, wełna /dotyk/; ser, jajko, jogurt, miód, wędlina/smak/.
 Burza mózgu „Co można zrobić z tych produktów?’
R. podaje nazwę produktu otrzymanego od zwierząt, a dz. mówi, do zrobienia
czego można go wykorzystać. Np. jajka – ciasto, kanapki, jajecznice… mleko –
ser, budyń, jajo, zupa mleczna, kakao…… pióra – poduszka, kołdra…… wełna –
szalik, sweter, czapka, rękawiczki…..
 Ćwiczenia w zakresie w zakresie analizatora wzrokowego – ruchowego. Połącz
produkty z właściwymi zwierzętami. Pokoloruj je. Karty pracy poniżej.
4. https://www.youtube.com/watch?v=U6q-jMyqn8Q – "U dziadka Lulka na wsi.”
Wspólnie z rodzicami można wykonać ciasteczka w których znajda się produkty
pochodzące od zwierząt .
50 dag mąki
50dag masła
½ szklanki cukru
6 żółtek
śmietana/ w miarę potrzeby/
Wszystko razem posiekać, wymieszać i na 2 godziny włożyć do lodówki. Następnie
rozwałkować i wykrawać ciastka za pomocą foremek Lu szklanki. Piec na złoty
kolor.
Smacznego AD

20.04.2020 poniedziałek, propozycja zajęć popołudniowych.
1. Zabawa ruchowa rozwijająca reakcję na ustalone sygnały – Porządki.
Przydadzą się nam: małe obręcze (mogą być sznurki ułożone w okrąg), pojedyncze strony z
gazet, bębenek (lub inny instrument).
W pomieszczeniu rozkładamy małe obręcze. W każdej obręczy znajdują się pojedyncze
strony gazet. W rytmie bębenka dziecko swobodnie maszeruje między obręczami. Podczas
przerwy w muzyce dziecko podchodzi do najbliżej leżącej obręczy i zgniata gazetę, formując
z niej kulę. Następnie manipuluje nią zgodnie z poleceniami: tocz kulę wokół siebie,
podrzucaj kulę, przekładaj kulę z lewej ręki do prawej.
Po zakończeniu zadań dźwięk bębenka zaprasza do ponownego marszu.
2. Opowieść ruchowa W lesie (według Małgorzaty Markowskiej).
Dziecko wykonuje to, o czym opowiada rodzic.
Wyruszamy na wycieczkę do lasu (dziecko maszeruje). Idziemy po ścieżce.
Ścieżka robi się coraz węższa. Las staje się gęsty – trzeba się schylać, przechodzić pod
gałęziami, rozchylać zarośla (wymyśla różne sposoby przedzierania się przez las). Co jakiś
czas odpoczywamy. Zatrzymujemy się, nasłuchujemy odgłosów lasu: śpiewu ptaków
(wykonuje skłony głowy w tył, na boki, skręty), stukania dzięcioła (w przysiadzie, uderza

palcami o ziemię). Idziemy dalej. Widzimy w oddali sarny na polanie (czworakuje w różnych
kierunkach). Wchodzimy na polanę pełną kwiatów. Biegamy radośnie, podskakujemy.
Zmęczeni zabawą, kładziemy się na trawie. Zasypiamy. Las szumi: szu, szu, szu…
3. Zabawa graficzna – Drzewko.
Przyda nam się kartka z rysunkiem konturu drzewa.
Dziecko otrzymuje kartkę z narysowanym konturem drzewa. W zależności od kształtu
drzewa wypełnia rysunek trójkątami (drzewa iglaste), małymi kołami (rozłożyste drzewa,
np. dąb).
Drodzy rodzice, drogie dzieci.
W tym tygodniu rozpoczynamy temat dbania o przyrodę. W związku z tematem bardzo
serdecznie zapraszam chętne rodziny do wzięcia udziału w projekcie „Mamo, tato wolę
wodę”. Będę codziennie wysyłała państwu (dodatkowo, poza scenariuszami z realizacji
podstawy programowej) scenariusze zajęć jakie można wykonać z dziećmi w wolnym czasie.
Scenariusze te nie są obowiązkowe, realizują je chętne rodziny. Jako wychowawca grupy
jestem zarejestrowana na stronie projektu i jeżeli państwo zechcieliby wysyłać mi jedno
zdjęcie z realizacji zadania jest możliwe, że będziemy otrzymywać za to punkty, które później
możemy zamienić na nagrody. Nagrody są dla całej grupy. Moja propozycja jest taka
żebyście państwo wysyłali mi zdjęcie bez twarzy osób biorących udział z zadaniach tzn.
robimy wtedy zdjęcia tak aby widoczne były np. ręce dziecka wykonującego zadanie, efekt
wykonanego zadania, przygotowania do zadania itp. Ewentualnie jeżeli macie państwo
możliwość można twarze zamazać. Piszę tą informację dlatego, że nie posiadam państwa
zgody na publikowanie zdjęć państwa pociech. Dodano mnie do grupy Motylków na
facebooku tam też będę zamieszczała dodatkowo scenariusze i proszę o wysyłanie tam zdjęć.
Ewentualnie jeżeli nie należycie państwo do tej grupy proszę zdjęcia wysłać do p. Angeliki
Sokołowskiej i pani Angelika wyśle je do mnie. Serdecznie pozdrawiam Emilia Kozieł.

