
5-latki
24.04.2020r. (piątek)

Propozycje zabaw językowych: „Dzieła sztuki” – zapoznanie z  wybranymi reprodukcjami
dzieł malarskich

Propozycje zabaw gimnastycznych

Przebieg:
1. Słuchanie wiersza Krystyny Datkun – Czerniak pt. „Wiosna” .

 Rodzic  prezentuje  ilustracje  (Załącznik  1) i  recytuje  wiersz               

Wiosna w zielonej sukience
nogami bosymi stąpa.
I gdzie stopę stawia,
tam... to chyba czary -
wiosenny kwiat zostawia.
Po spacerze wiosny
świat zmienia się cały.
Ptaki wśród zieleni
radośnie śpiewają,
motyle fruwają,
świerszcze cicho grają.
Kwiaty kolorowe
wśród traw zakwitają.
Gdyby nie ty, wiosno,
i te twoje czary,
to świat byłby pewnie
i smutny, i szary

2. Rozmowa na temat ilustracji (Załącznik 1)

 Rodzic wskazuje na ilustracji  obrazy (od lewej strony: Vincent van Gogh „Kwitnące
kasztanty”,  Giuseppe  Arcimboldo  „Wiosna”,  Claud  Monet  „Wiosna  w  Seine”,
„Wiosenne drzewa w Bloom”) i pyta:

 Jaką porę roku przedstawiają obrazy? (dziecko swobodnie wypowiada się na
temat swoich wrażeń i spostrzeżeń na temat obrazów)

 Gdzie możemy zobaczyć obrazy? (w galerii, muzeum)

 Czy byłaś/eś w muzeum lub galerii? Jakie są Twoje wspomnienia z pobytu w
tych  miejscach? (dziecko  próbuje  opisać  swoje  wrażenia  i  spostrzeżenia  z
pobytu w muzeum lub galerii)

 Czego możemy użyć,  aby  powstał  obraz? (rodzic  wskazuje  zdjęcia  na  dole
ilustracji.  Dziecko  samodzielnie  lub  z  pomocą  rodzica  wymienia  narzędzia
malarskie)



3. Zabawa ruchowa „Kolorowe spotkania”.

 Rodzic  przygotowuje  dla  dziecka  kolorowe paski  bibuły,  tasiemki  lub  chusteczki.
Dziecko porusza się przy nagraniu dowolnej muzyki. Gdy rodzic przycisza muzykę,
dziecko zmienia  kolor  swojej  tasiemki  (bibuły lub chusteczki)  lub wymienia  się  z
rodzicem. Kolejne wyciszenie muzyki jest sygnałem do stworzenia z rodzicem pary
lub koleją zmiana koloru swojej tasiemki.

4. Próba odpowiedzi na pytanie:  „Jaką techniką zostały wykonane obrazy przedstawione na
ilustracji?”

 Ponowne  przyjrzenie  się  obrazom  na  ilustracji  (Załącznik  1). Dziecko  próbuje
odpowiedzieć  na  pytanie.  Rodzic  zwraca  uwagę  na  obraz  Giuseppe  Arcimboldo
„Portret wiosenny”. Malarz malował rośliny,  kwiaty w taki sposób, że oglądający,
patrząc na obraz, widzi portret  mężczyzny. Gdy dziecko przyjrzy się dokładnie,  to
zobaczy, że portret składa się z roślin i kwiatów w różnym kształcie i kolorze. 

Zabawy gimnastyczne
1. Zabawa ożywiająca.

 Dziecko biega i potrząsa gazetą trzymaną oburącz w górze. Na mocne klaśnięcie w
dłonie i zapowiedź: Burza, zatrzymuje się i – przyjmuję dowolną pozycję – chroni się
przed zmoknięciem, wykorzystując gazetę.

2. Dziecko wykonuje klęk podparty, dłonie ma na gazecie, skierowane palcami do wewnątrz
– przy zgiętych w łokciach w rękach opada tułowiem w przód, dotyka gazetę brodą i powraca
do pozycji wyjściowej.
3. Dziecko kładzie gazetę na podłodze, zwija ją po przekątnej w rulonik i przeskakuje przez
nią bokiem z jednej strony na drugą, od jednego końca do drugiego. 
4. Odtwarzanie figur geometrycznych.

 Dziecko biega w różnych kierunkach,  na sygnał (jedno klaśnięcie  w dłonie) swoje
ruloniki układa w ten sposób, żeby utworzył się trójkąt, następnie skrzyżnie przed jego
jednym  wierzchołkiem.  Na  inny  sygnał  (dwa  klaśnięcia)  układa  kwadrat  (zabawę
należy powtórzyć kilka razy).

5. W leżeniu przodem – dziecko ugniata gazetę w kulkę, przetacza ją z ręki do ręki, podrzuca
kulkę oburącz, jednorącz.
6.  Dziecko  wkłada  kulkę  między  kolana.  Na  sygnał  skacząc  obunóż  skokiem  kangura
pokonuje odcinek wyznaczony przez rodzica. Zabawę powtarzamy kilka razy.



Załącznik 1


