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• Ćwiczenia dużych grup mięśniowych Pobudka.
Dzieci leżą na dywanie – śpią. Na uderzenie w bębenek powoli wstają, prostują
się, przeciągają, przecierają oczy, maszerują po sali, aby rozprostować mięśnie;
ale chce im się jeszcze spać i na sygnał – dwa uderzenia w bębenek – ponownie
zasypiają.
• Ćwiczenia z elementem czworakowania Rozrzucone klocki.
Dzieci  chodzą  na  czworakach  pomiędzy  rozłożonymi  na  dywanie  klockami.
Co pewien czas prostują się i rozglądają, jak dużo klocków rozłożonych jest na
dywanie.
• Ćwiczenia tułowia połączone z ćwiczeniem równowagi Zbieramy klocki.
Dzieci spacerują po sali, trzymając krążki na wyciągniętej dłoni w taki sposób,
aby im niespadł. Na uderzenie w bębenek wykonują skłon w przód (nogi proste
w kolanach), podnoszą klocek i kładą go na krążku. Na zakończenie zabawy
wrzucają klocki do wyznaczonego pojemnika.
• Zabawa bieżna Wracamy do domu.
Krążki  –  domy  rozłożone  są  na  podłodze.  Dzieci  biegają  w  rytm  bębenka
pomiędzy nimi, w różnych kierunkach, starając się zapamiętać, gdzie znajduje
się ich dom. Podczas przerwy w grze wracają do domu i siadają na krążku.
• Zabawa uspokajająca Marsz z krążkiem.
Dzieci maszerują po obwodzie koła w rytm bębenka, trzymając krążki na dłoni
w taki sposób, żeby nie spadły. Potem odkładają je na wyznaczone miejsce.



Aktywność językowa na 04.05. 2020r. 

Słuchanie wiersza Małgorzaty Strękowskiej-Zaremby Małe miasteczko.

1. Zabawa z rymowanką – Miejscowość swoją znamy, miejscowość swą 
kochamy.
Dzieci wypowiadają rymowankę cicho, głośno, rytmizują ją prostym, 
wymyślonym przez nie ruchem (np.: klaskanie, tupanie, podskoki), śpiewają na 
własną melodię.

2. Słuchanie wiersza Małgorzaty Strękowskiej-Zaremby Małe miasteczko.

W małym miasteczku nie ma wieżowców,
schodów ruchomych ni zoo,
lecz drzew tu więcej, kwiatów i ptaków,
które śpiewają wesoło.

Dokoła rynku stoi rząd domów
w siedmiu kolorach tęczy;
ruch jest nieduży, spokojnie, miło,
czasami pszczoła zabrzęczy.

Czyste powietrze pachnie zielenią,
na niebie świeci słoneczko,
wszędzie jest blisko, ludzie się znają,
dbają o swoje miasteczko.

3. Rozmowa na temat wiersza.
− Jak wygląda małe miasteczko?
− Jakie są plusy mieszkania w małym miasteczku?

4. Wskazywanie różnic między miasteczkiem (wsią), a dużym miastem.
Rodzic pisze na kartce napisy
- Jakie jest małe miasto (wioska)?, 
- Jakie jest duże miasto ?. Dzieci podają określenia, samodzielnie lub                
z pomocą rodzica układają je (6-latki), jeśli potrafią. Np.: spokojnie, dużo 
zieleni, nie ma smogu, mało hałasu…(małe miasto/wioska); dużo hałasu, smog, 
pojazdy, dużo osób… (duże miasto).


