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Propozycje aktywności:
I Plastyczna „Lepienie z plasteliny/masy solnej wybranego zwierzęcia egzotycznego.
II Ruchowa „Ćwiczenia gimnastyczne z woreczkiem nr 16”

I Zabawa plastyczna „Egzotyczne zwierzę”
Przebieg:
1.Przygotowanie do pracy-potrzebne pomoce: kolorowa plastelina lub masa solna (szklanka mąki, 
szklanka soli, około połowa szklanki wody-całość ugniatamy do uzyskania jednolitej masy).
2.Tworzenie pracy plastycznej- formowanie masy na kształt egzotycznego zwierzęcia (słoń, wąż, 
żyrafa itp.)
3.Pracę wykonaną z masy solnej, dziecko może pomalować farbami plakatowymi.
4.Oglądanie i rozmowa z rodzicem na temat powstałej pracy.                                                
5.Sprzątanie miejsca pracy.

II Ćwiczenia gimnastyczne:potrzebne woreczki foliowe.
Przebieg:                                                                                                                                               
1.„Pomachaj woreczkiem”-dziecko spaceruje po pokoju pomiędzy rozłożonymi na podłodze 
woreczkami foliowymi. Na klaśnięcie rodzica, dziecko zatrzymuje się przy najbliższym woreczku, 
podnosi go i macha nim nad głową. Powrót do spaceru, następne klaśnięcie, dziecko podnosi 
woreczek i wita nim części ciała: ramię, brzuch, plecy, stopy, kolana itp.
2. „Chronimy się przed deszczem”- dziecko spaeruje po mieszkaniu i wymachuje woreczkiem. Na 
klaśnięcie rodzica przykuca, rozciąga woreczek na głowie udając, ze chroni się przed deszczem.      
3. „Suszymy woreczki”-dziecko trzyma woreczki w obu rękach. W skłonie w przód wymachuje 
nimi w przód i w tył. Po kilku ruchach prostuje się, potrząsa woreczkami w górze-strząsa krople 
wody.                                                                                                                                                       
4. „Na wietrze”- dziecko w leżeniu przodem unosi woreczek trzymany za końce oburącz(ręce zgięte
w łokciach, skierowane na boki). Dmucha delikatnie na woreczek(delikatnie i mocno), obserwuje 
ruch woreczka w zależności od siły podmuchu.                                                                                    
5. „W górę i w dół”-dziecko w lezeniu tyłem, woreczek ma włożony między stopy. Unosi go 
stopami do góry, z przełożeniem za głowę, powraca do pozycji wyjściowej.                                       
6. „Przechodzimy przez woreczki”-dziecko zwija woreczek w rulonik. Stojąc, trzyma go w obu 
rękach. Przekłada nogi przez rulonik, wytrzymując w stanie jednonóż. Powraca do pozycji 
wyjściowej.Ćwiczenie wykonuje na zmianę: prawą i lewą nogą.                                                         
7. „Skaczemy”-dziecko przeskakuje obunóż przez woreczek rozłożony na podłodze: do przodu, do 
tyłu, na lewo, na prawo.                                                                                                                          
8. „Zręczne dłonie”- zwijanie woreczka jedną, a potem drugą ręką tak, aby jak najbardziej schować 
go w dłoni.                                                                                                                                              
9. „Podrzuć i złap”-podrzucanie oburącz woreczka, łapanie jednorącz.                                                
10. „Spacer”-spacerowanie z woreczkiem umieszczonym między kolanami.                                       
11. „Z woreczkiem na głowie”- spacerowanie z woreczkiem na głowie, w taki sposób aby woreczek
nie spadł, co jakiś zas kucając.                                                                                                               
12.Ćwiczenie wyciszające„Prawidłowe oddychanie w pozycji leżącej” – dziecko leży na plecach, 
trzymając ręce na brzuchu. Następnie nabiera powietrza, po czym długo wypuszcza je ustami 
(sycząc). 



                                                                                                                                                                


