Poniedziałek 4.05..2020r.
1. Zabawa „Dwie ręce, dziesięć palców”
Ja dziesięć palców mam
Dz. pokazuje obie dłonie z rozłożonymi palcami.
na pianinie gram.
Dz. naśladuje grę na pianinie.
Ja dwie ręce mam
Dz. pokazuje dłonie.
na bębenku gram.
Dz. uderzają na przemian dłońmi o uda.
Ja dziesięć palców mam
Dz. pokazuje obie dłonie z rozłożonymi palcami.
i na trąbce gram.
Dz. naśladują granie na trąbce.
Ja dwie ręce mam
Dz. pokazują dłonie.
i zaklaszczę wam.
Dz. klaszczą.
2. Ćwiczenia ruchowe.
 Ćwiczenie dużych grup mięśniowych „Wbijanie kołka w ziemię”. Dz. stoi
w rozkroku: ręce naśladują trzymanie młotka. Skłon w dół z zamachem
ramion i wbijaniem kołka.
 Ćwiczenie równowagi. Dz. maszeruje z wysokim unoszeniem kolan. Na
polecenie R. zatrzymuje się, staje na jednej nodze i opiera stopę nogi wolnej
o kolano nogi podstawowej.
3. Słuchanie piosenki „Najpiękniejsze miejsce świata”.
https://youtu.be/31iMeePXKM8
 Rozmowa na temat piosenki. O jakim miejscu jest piosenka? Jakie ono
jest? Co to znaczy, że mamy „swój kawałek Polski”?
 Określanie nastroju piosenki.
 Nauka refrenu na zasadzie echa muzycznego.
4. Słuchanie wiersza Małgorzaty Strękowskiej –Zaremby „Małe miasteczko”.
Rozwijanie mowy, wskazywanie różnic między miastem a wsią; prawidłowe
rozróżnianie kierunków.
 Zabawa z rymowanką - Miejscowość swoją znamy, miejscowość swą
kochamy. Dz. wypowiada rymowankę cicho, głośno, rytmizuje ją prostym,
wymyślonym ruchem/ np. klaskanie, tupanie, podskoki itp./, śpiewa na
własną melodię.
 Słuchanie wiersza „Małe miasteczko”.
W małym miasteczku nie ma wieżowców,
schodów ruchomych ni zoo,
lecz drzew tu więcej, kwiatów i ptaków,
które śpiewają wesoło.
Dokoła rynku stoi rząd domów
w siedmiu kolorach tęczy;
ruch jest nieduży, spokojnie, miło,
czasami pszczoła zabrzęczy.
Czyste powietrze pachnie zielenią,
na niebie świeci słoneczko,
wszędzie jest blisko, ludzie się znają,
dbają o swoje miasteczko.

 Rozmowa na temat wiersza np. Jak wygląda małe miasteczko? Jakie są
plusy mieszkania w małym miasteczku?

 Wskazywanie różnic między małym miasteczkiem, wsią, a dużym
miastem. Odwoływanie się do ilustracji oraz spostrzeżeń dziecka jeżeli
przebywało w danych miejscach.
 Zabawa ruchowa „Spacer po krętych uliczkach.”
Dz. ma zakryte oczy, R. jest jego przewodnikiem i podaje określenia
kierunku, np. idź prosto, w prawo, w lewo itd.
5. Spacer po swojej miejscowości.
Zadaniem dz. na spacerze jest:
 oglądanie i porównywanie budynków mieszkalnych,
 zwracanie uwagi na budownictwo jedno- i wielorodzinne,
 zachęcanie do obserwacji zmian jakie zaszły w najbliższej okolicy,
 poznawanie nazw ulic,
 przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i przepisów ruchu drogowego.
6. Zachęcam do wykonania prac zamieszczonych poniżej.

4.05.2020 Propozycja zajęć popołudniowych.
1. Zabawa Dwie ręce, dziesięć palców (według Krzysztofa Sąsiadka).
Dzieci:
Ja dziesięć palców mam,
na pianinie gram.
Ja dwie ręce mam,
na bębenku gram.
Ja dziesięć palców mam
i na trąbce gram.
Ja dwie ręce mam
i zaklaszczę wam.

(pokazuje obie dłonie z rozłożonymi palcami)
(naśladuje grę na pianinie)
(pokazuje dłonie)
(uderza na przemian dłońmi o uda)
(pokazuje obie dłonie z rozłożonymi palcami)
(naśladuje granie na trąbce)
(pokazuje dłonie)
(klaszcze)

2. Zabawy konstrukcyjne.
Dziecko buduje różne domy z klocków. Następnie porównuje powstałe budowle,
wykorzystuje następujące pojęcia: wysoki, niski, wyższy, niższy. Dziecko zachęca do kupna
powstałego domu poprzez reklamę. Poszukuje jak największej liczby argumentów
przekonujących potencjalnego klienta do zainteresowania się danym budynkiem.
3. Ćwiczenie oddechowe Rodzina.
Dziecko zajmuje miejsce przy stoliku. Na stoliku znajduje się wycięty z kolorowych kartek
szablon domu oraz członków rodziny. Zadaniem dziecka jest przeniesienie za pomocą
słomki szablonów członków rodziny na szablon domu.
4. Zabawa ruchowa z elementem równowagi Góra – dół.
Dziecko dostaje od rodzica gazetę, z której robi rulon. Dziecko wyciąga ręce przed siebie
trzymając za końce rulon z gazety. Na hasło: Dół – dziecko wykonuje przysiad i wytrzymuje
tak, aż do hasła: Góra, kiedy wraca do pozycji wyjściowej. Ćwiczenie powtarzamy kilka razy.

Na koniec przesyłam oczywiście kolejny scenariusz na dziś 
Pozdrawiam serdecznie i życzę miłego dnia 

