
Zajęcia na czwartek.  2 kwietnia  2020. Elżbieta Małkiewicz

1. Słuchanie piosenki pt. Znaki Wielkanocy. 

                         Przebieg. 

 Krótka rozmowa o tym jakie zbliżają się święta. Jak się nazywają. 

 Wysłuchanie piosenki.  https://youtu.be/OCmZrAz3t-U

Słowa tekstu

I. Te mazurki, ozdobione migdałami

               Te koszyki, wypełnione pisankami.

               Te baranki, ulepione z marcepanu,

              Bazie, kotki od staruszki  ze straganu.

Refren. To są znaki tradycyjnej Wielkanocy,

Kiedy życie się odradza do swej mocy.

To znaki rozbudzonej świeżo wiosny, 

Świat się staje znów zielony i radosny.

Świat radosny, radosny, radosny świat.

II.    Te palemki, od bibuły kolorowe,

Baby z lukrem, wyrośnięte, bo drożdżowe,

No a potem, jeszcze lany poniedziałek, 

Pełen mokrych niespodzianek

 Dziecko potrafi wymienić oznaki nadchodzących świat, o których wspomniano w 
piosence, przelicza  je.  W razie potrzeby ponownie wysłuchuje piosenkę. 

 Określa nastrój piosenki i do melodii piosenki dobiera aktywność ruchową, która jego 
zdaniem pasuje do tej melodii

 Stara się zapamiętać słowa i zaśpiewać pierwszą zwrotkę piosenki razem z odtwarzanym 
nagraniem. 

https://youtu.be/OCmZrAz3t-U


2. Aktywność ruchowa. Zestaw ćwiczeń i zabaw możliwych do wykonania 
w domu. 

Rodzic i dziecko lub dzieci w parach leżą na przeciwko 
siebie:

 Podawanie do siebie piłki rękami (ramiona ułożone w bok, łokcie uniesione)

 Siłowanie – obie osoby trzymają piłkę. Na sygnał każdy ciągnie piłkę do siebie licząc np. do

pięciu. Wygrywa ten, kto zabierze piłkę.

 Klaskanie – dziecko powtarza rytm, którą rodzic pokaże (przy uniesionych łokciach).

 Dmuchanie – podawanie  do siebie piłeczki ping-pongowej dmuchając ją.

Rodzic i dziecko lub dzieci w parach le  obok siebieżą
 Rzucanie  –  rzucamy  jak  dalej  oburącz  woreczek  (lub  np.  kulkę  papierową).  Następnie

czołgamy się po woreczek.

 Ślizganie – leżąc na podłodze (lub na kocyku) ślizgi na brzuchu (ważne, by ręce odpychały się

równocześnie). Zabawę można przeprowadzić w formie zawodów rodzic – dziecko.

Rodzic i dziecko lub dzieci w parach le  na plecach,żą
głowami do siebie

 Z kijkiem – chwytamy rękami za wspólny kijek (nad głową), nogi podnoszą się dotykając go

stopami i wracają na podłoże.

 Z kijkiem nr 2 – chwytamy rękami za wspólny kijek (nad głową), ciągniemy kijek do siebie

(kto  silniejszy)Profilaktyka  płaskostopia  i  ćwiczenia  wzmacniające  mięśnie

grzbietu

 Rodzic i dziecko lub dzieci w pozycji siedzącej

 Co  narysowałem?  –  rysujemy  zakrętką  butelki  (trzymaną  przez palce  stóp)  litery,  cyfry,

figury, zadaniem drugiej osoby jest odgadnąć co zostało zapisane/narysowane

 Podaj butelkę! – turlanie stopami butelki  do siebie



 Porządku – wrzucanie do butelki palcami stóp np. żołędzi, kulek papierowych, pogniecionych

wcześniej stopami

 Grzechotka – butelka wypełniona wodą z brokatem jest trzymana przez palce stóp, zadaniem

dzieci jest potrząsanie butelką „grzechotką” w dowolnym rytmie, rytm może naśladować druga

osoba

 Rodzic i dziecko lub dzieci w pozycji leżącej

 Grzechotka nr 2 – jak wyżej,  z tą różnicą, że butelkę trzymają ręce w leżeniu na brzuchu

(łokcie w górze)

 Kółka  –  leżymy  na  brzuchu,  rodzic  trzyma  butelkę  w  wyprostowanych  rękach,  dziecko

obiema rękami (łokcie uniesione) wrzuca na butelkę kółka/obręcze. związane w pętlę sznurówki

 Złap mnie – rodzic trzyma butelkę wyprostowanych rękach. Dziecko czołga się do butelki, by

np. nakleić na niej naklejkę lub ją przewrócić w określonym czasie (rodzic liczy np. do 8, 10 )

 Kręgle – potrzebujemy do tej zabawy więcej butelek. Leżąc na brzuchu w pewnej odległości

od butelek “kręgli” przewracamy je tocząc piłkę palcami stóp lub rękami (łokcie uniesione, w

bok).Gimnastyka z kolorowymi kartami

Zasada jest prosta: losujesz kartę i wykonujesz ćwiczenia. Możesz:

 ukryć karty w pokoju i poprosić dziecko, by je wcześniej odszukało

 oznaczyć działaniami i poprosić dziecko o wykonanie obliczeń wcześniej

 oznaczyć literami, z których składa się imię dziecka i wykonywać w kolejności (np. M-o-n-i-

k-a).

Karty znajdziesz TUTAJ.   

https://panimonia.pl/2017/09/06/zabawy-ruchowe-przedszkolu-karty-obrazkowe-inspiracje/
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