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Czwartek    30 kwiecień 2020. 

Aktywność muzyczna. Zajęcie  1. ; Opowieść  ruchowa przy muzyce  –  Wycieczka na wieś. 

Przygotować należy : Odtwarzacz CD, nagranie wesołej melodii, bębenek. 

Nadeszła wiosna. Na wsi jest zielono i radośnie. (Dzieci maszerują  w rytmie  nagrania wesołej melodii). 
https://youtu.be/An265-G0WOs

Odwiedzamy wiejską zagrodę. Straszny tutaj gwar.Nagranie gwaru z podwórka     https://youtu.be/yLiRpy71W50

Widać domowe zwierzęta: owce, krowy, świnie, kaczki, gęsi, kury, indyki. ( Rodzic  wymienia nazwy gatunków 

zwierząt, dzieci naśladują ich charakterystyczne głosy). 

Patrzcie, przyfrunęły bociany. 

Wysoko na dachu domu mają swoje gniazdo. (Dzieci robią daszek nad oczami, spoglądają w górę. 

Następnie w rytmie bębenka poruszają się ., naśladując charakterystyczne ruchy i klekot bociana). 

Za płotem gospodarstwa widać pole. Rośnie na nim zboże. Zamieniamy się w trawy i kłosy zbóż.  (Dzieci przechodzą 
do przysiadu, słychać ciche dźwięki bębenka. 

Na hasło: Rośniemy, dźwięki stają się coraz głośniejsze, dzieci powoli wstają). 

Na łące pojawiają się zające. Małe zajączki chcą się bawić. Chowają się w trawie. Widać ich duże uszy.  
(Charakterystyczny rytm bębenka zachęca do podskoków – dzieci naśladują ruchy zajączków.

 Ponownie słychać nagranie wesołej melodii).    https://youtu.be/qc5a7O1odnI

W ogrodach kwitną piękne kwiaty, ich kielichy otwierają się do słoneczka. (Unoszą ręce w górę, naśladują otwierające
się do słońca kielichy kwiatów).

Za domem jest sad. Przez chwilę odpoczniemy w cieniu drzew, słuchając świergotu ptaków. 

(Dzieci kładą się na plecach. Umieszczają ręce na przeponie i miarowo oddychają).

Powtarzamy opowieść. 

https://youtu.be/qc5a7O1odnI
https://youtu.be/yLiRpy71W50
https://youtu.be/An265-G0WOs


Aktywność ruchowa. Zajęcia 2. Ćwiczenia gimnastyczne – w parze z rodzicem. 

 

Rozwijanie świadomości własnego ciała. • Wirujący bączek – dzieci ślizgają się w kółko na brzuchu, a następnie na 
plecach.

 • Chowamy się – w siadzie, przyciągają kolana do głowy, chowają głowy; rozprostowują się do pozycji leżącej.

 • Gorąca podłoga – biegają z wysokim unoszeniem kolan. 

• Na szczudłach – chodzą na sztywnych nogach.

• Ugniatamy podłogę – w leżeniu na plecach, wciskają wszystkie części ciała w podłogę. Zdobywanie pewności siebie 
i poczucia bezpieczeństwa w otoczeniu.

• Pogoń na kolanach – dzieci dobierają się parami, jedno ucieka na kolanach, a drugie je goni. Przy powtórzeniu 
zabawy następuje zmiana ról. Rozwijanie umiejętności dzielenia przestrzeni z innymi przez ćwiczenia w parach: z 
biernym partnerem, przeciwko partnerowi, razem z partnerem, ćwiczenia w grupie.

 • Przesuwamy partnera – rodzic  leży przodem /na brzuchu/, dziecko  – poprzez chwycenie go za nadgarstki – stara 
się je przesunąć; potem zamieniają się miejscami.

 • Dzieci w leżeniu tyłem; jedno  z pary chwyta partnera za kostki nóg i stara się go przesunąć; potem zamieniają się 
miejscami.

 • Prowadzimy niewidomego – jedna osoba  zamyka oczy, druga staje zwrócone twarzą do niego i podaje mu ręce; 
prowadzi dziecko z zamkniętymi oczami w różnych kierunkach, a ono się temu poddaje. Potem zamieniają się rolami.

• Przekładamy naleśnik – jedno dziecko w leżeniu na brzuchu, przylega do podłoża; partner próbuje przewrócić je na 
drugą stronę; potem zamieniają się miejscami. 

Ćwiczenia kreatywne. • Ilustrujemy muzykę ruchem – dzieci improwizują ruchowo przy muzyce o zmiennym tempie.


