
Wiosenne przebudzenie

27.03.2020r. (piątek)

Mowa: Słuchanie wiersza B. Głodkowskiej „Wiosna i moda”.

Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 14

Przebieg:
1. Zabawa Jaka jest wiosna?
Rodzic cicho wypowiada kolejne litery alfabetu, a dziecko w dowolnej chwili mówi:  stop.
Dziecko podaje określenie, jakie według niego pasuje do wiosny. Musi ono zaczynać się na
głoskę, na której zatrzymał się rodzic, np.
k - wiosna jest kolorowa
p- wiosna jest pachnąca
s-wiosna jest słoneczna
r- wiosna jest radosna
2. Słuchanie wiersza Bożeny Głodkowskiej Wiosna i moda.

Pod koniec zimy wiosna
wyjęła żurnali stosik.
- W co mam się ubrać? – dumała
- co w tym sezonie się nosi?

Założyć sukienkę w kropki?
A może golf? No i spodnie?
Co wybrać, by być na czasie
i nie wyglądać niemodnie?

Torebkę wziąć czy koszyczek?
Na szyję apaszkę cienką,
na głowę – kapelusz z piórkiem
czy lepiej beret z antenką?

(W tym czasie… - Gdzież ta wiosna?
- pytali wszyscy wokół.
- Zaspała? Zapomniała?
Nie będzie jej w tym roku?)

I przyszła w zielonych rajstopach,
w powiewnej złocistej sukience
i miała wianek z pierwiosnków,
a w ręce trzymała kaczeńce.

Pachniała jak sklep z perfumami –
wszak była calutka w kwiatach,
sypała płatkami jak deszczem –
i tak już zostało do lata.

3. Rozmowa na temat wiersza.

 Jaki problem miała wiosna?

 W co postanowiła się ubrać?

 Jak wyglądała?
4. Zabawa muzyczno – ruchowa Kaprysy pogody do muzyki klasycznej A. Vivaldiego Cztery
pory roku. Wiosna.
Dziecko porusza się w rytm muzyki.  W dowolnym momencie  rodzic zatrzymuje  muzykę
i wypowiada hasło: świeci słońce (dziecko macha rączkami w górze), pada deszcz (dziecko
stuka paluszkami o podłogę).
5. Karty pracy, cz. 3, s.54. (Załącznik 1)



Ćwiczenia gimnastyczne
1. Zabawa orientacyjno – porządkowa Pomachaj woreczkiem.
Dziecko  porusza  się  w  rytm  dowolnej  muzyki  pomiędzy  rozłożonymi  na  podłodze
woreczkami foliowymi. Podczas przerwy w grze zatrzymuję się przy najbliższym woreczku,
podnosi  go  i  macha  nim nad  głową.  Pojawienie  się  muzyki  jest  sygnałem  do  położenia
woreczka na podłodze i ponownego ruchu.
2. Ćwiczenia tułowia – Suszymy woreczki.
Dziecko trzyma woreczek w obu rękach. W skłonie w przód wymachuje nim w przód i w tył.
Po kilku ruchach prostuje się, potrząsa woreczkami w górze – strząsa krople wody.
3. Ćwiczenie dużych grup mięśniowych – Powitania.
Dziecko wita woreczkami różne części ciała wymieniane przez rodzica. Np. Woreczek wita:
twoje kostki… twoje ramiona… twój brzuszek…
4. Ćwiczenie mięśni grzbietu – Na wietrze.
Dziecko,  w  leżeniu  przodem,  unosi  woreczek  trzymany  za  końce  oburącz  (ręce  zgięte
w łokciach,  skierowane na boki).  Dmucha na woreczek delikatnie  –  wieje  mały wietrzyk,
i mocno – wieje duży wiatr. Obserwuje ruch woreczka w zależności od siły podmuchu.
5. Ćwiczenie mięśni brzucha – W górę i w dół.
Dziecko w leżeniu tyłem, woreczek ma włożony między stopy. Unosi go stopami do góry,
z przełożeniem za głowę, a potem powraca do pozycji wyjściowej.
6. Ćwiczenie wyprostne – Z woreczkiem na głowie.
Dziecko  maszeruje  w  różnych  kierunkach,  z  woreczkiem na  głowie,  w taki  sposób,  aby
woreczek mu nie spadł; co pewien czas przykuca i powraca do pozycji stojącej.
7. Ćwiczenia przeciw płaskostopiu – Sprytne stopy.
Dziecko chwyta palcami stopy woreczek leżący na podłodze i podaje go sobie do rąk.



Załącznik 1


