
Dzień dobry Rodzice i kochane „Jeżyki”
Propozycja zajęć na wtorek 12.05.2020

Temat: Kwiaty na łące

Cele: 
- wdrażanie do interesowania się przyrodą
- aktywizowanie dzieci do logicznego myślenia i twórczego działania
- wspomaganie rozwoju dziecka poprzez ruch
- wytworzenie pogodnego i radosnego nastroju.

Aktywność:
- matematyczna
- ruchowa

Dzisiaj mamy wtorek. Wiemy, że dzielnie pracujecie i bardzo nas to cieszy. Mamy nadzieję, że 
jesteście gotowi do działania. Dzisiejszy dzień spędzimy aktywnie. Przecież wszyscy wiemy, że ruch 
to zdrowie.

1. Dziś na rozgrzewkę mamy dla Was Zumbę przygotujcie się
https://www.youtube.com/watch?v=oGJg1RSOof4&feature=emb_logo

2. Dziś ćwiczymy z gazetami
Czary mary jesteśmy żabkami
- żabki robią trzy skoki do przodu
- trzy skoki w lewą stronę
- nadchodzi bocian, żaby wskakują do jeziora (na rozłożoną gazetę) bocianem może być 

mama, tata lub rodzeństwo – pamiętamy, że żaby mają 4 łapki odbijają się od tylnych i spa-
dają na przednie.

3. Chcecie być silni i zdrowi? To dalej ćwiczymy:
Kałuża – dzieci obunóż, na jednej nodze, na drugiej nodze podskakują na rozłożonych gaze-
tach
Czytamy gazety – siad skrzyżny, dzieci trzymają oburącz gazetę, wciągając powietrze nosem, 
wdychając ustami 
Szyjemy – dzieci w siadzie podpartym zbierają gazetę palcami stóp i ugniatają stopami
Wycieranie plamy na podłodze – dzieci stoją w rozkroku, wykonują skłon w przód i przesuwa-
ją złożoną gazetę między stopami w tył i w przód naśladując wycieranie podłogi

A teraz ćwiczymy z gazetami przy muzyce 
https://www.youtube.com/watch?v=-v3t0Ks0dQk

BRAWO JESTEŚCIE SUPER!!!

https://www.youtube.com/watch?v=oGJg1RSOof4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=-v3t0Ks0dQk 


4. Rozluźnieni, wyćwiczeni siadamy na dywanie i będziemy uważnie słuchać i myśleć, 
bo przed nami zabawa matematyczna „Kwiaty na łące”
Zapraszam Was na majową łąkę, rosną tu piękne kwiaty (załącznik 1)

Zanim zaczniemy, musimy się przygotować (wyciąć kwiaty, pokolorować je, oraz wyciąć kartecz-
ki z kropkami)
Wszystko już gotowe? Możemy przejść do zabawy.
Rozłóżcie kartoniki na dywanie, tak by nie było widać, co się na nich znajduje. Losujecie karto-
niki z kropkami. Ważnym zadaniem będzie dobrać do wylosowanego kartonika ilość kwiatów, 
zgodną z kropkami na nim. Kwiatki układacie na zielonej kartce – powstaje łąka. Przeliczacie je, 
pokazujecie na paluszkach, porównujecie. Na koniec Rodzicu zapytaj dziecko, których kwiatów 
na łące jest więcej (dziecko powinno dojść do wniosku, że jest tyle samo).

5. A teraz zapraszamy do zabawy napisanej przez żabkę. Posłuchajcie!
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=eOOfjYBIyak&feature=emb_
logo&fbclid=IwAR0GG-xc4dmEt-tWtYqB6Dt1fo8dv7uMFDX8IblwEq3wrdVqq112gF-i1Eo

6. A po obiedzie dla odprężenia, zapraszamy dzieci chętne do obejrzenia ciekawostek 
o bocianie które opowiada krasnal Tadzio 
https://www.youtube.com/watch?v=PMUUm7Xx-Fw

Pozdrawiamy Was serdecznie 😘
 i czekamy na fotorelacje.
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