03.06.2020 r. środa

Wszyscy lubimy się bawić
I.
 Nauka I zwrotki piosenki Piłka https://www.youtube.com/watch?v=UWUy1FCHHM
 Dziecko powtarza słowa z klaskaniem w dłonie, uderzaniem o uda,
stukaniem o siebie piąstkami przy kolejnych powtórzeniach.
 Ćwiczenia oddechowe. Słomka do napojów małe elementy, wycięte
ozdobnym dziurkaczem do papieru, pojemnik. Dziecko przenosi elementy
za pomocą słomki do napojów – po jednym elemencie – do pojemnika.
II.
 Ćwiczenia pamięci: Co zginęło ze środka koła? Foremki do piasku o
różnych kształtach. R. pokazuje dziecku foremki do piasku i prosi, by
powiedziało, co swoim kształtem przypominają. Wspólnie wybierają
kilka i układają je na środku dywanu. Dziecko odwraca się tyłem, a R.
zabiera jedną foremkę i chowa za plecami. Dziecko odgaduje, co zniknęło
ze środka koła. Jeśli dziecko za pierwszym razem nie potrafi wskazać
brakującej foremki, R. może podpowiedzieć. W zabawie można
wykorzystać dowolne zabawki znajdujące się w sali.
 Ćwiczenia na spostrzeganie – Znajdź taki sam kształt. Foremki do piasku,
karty z obrysowanymi kształtami foremek. Dziecko losuje kartę z
obrysowaną foremką (kształtem), szukają odpowiedniej foremki i
nakładają na narysowany obrys (kształt). Karty i foremki wracają do
zabawy.
 Karta pracy, cz. 2, nr 53 Dziecko: − słucha, jakie babki z piasku zrobiły
dzieci − nakleja zgodnie z opisem, w kołach obok babek, obrazki z
buziami dzieci, które je zrobiły, − wskazują foremki do piasku, których
dzieci użyły do robienia babek.

 Zabawa: Urządzamy przyjęcie. Masa solna: (szklanka soli, szklanka mąki,
łyżka oleju, woda - zagniatamy ciasto), foremki do piasku i ciasteczek,
barwniki spożywcze, talerzyki jednorazowe. Dziecko uczestniczy w
wykonywaniu masy solnej.
 Dziecko dzieli masę i dodają do niej różne barwniki. Wypełnia foremki
masą lub wycinają foremkami kształty – odkłada wykonane ciasteczka do
wyschnięcia.

III.
 Tworzenie akompaniamentu do piosenki Piłka.
Potrzebne: nagranie piosenki, instrument perkusyjny.
https://www.youtube.com/watch?v=U-WUy1FCHHM
dziecko gra rytmicznie na instrumencie perkusyjnym podczas nagrania
piosenki Piłka.
 Piłka – ćwiczenie graficzne.
Dziecko odrysowuje kształt piłki od przedmiotu go przypominającego np.
doniczka. Wycina ją i ozdabia.
 Zabawa z elementem celowania.
Dziecko stara się dorzucić piłką do kosza stojącego w odległości ok 1m,
1,5m, 2m

