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Aktywność ruchowa na dzień 11.05.2020r.

• Zabawa orientacyjno-porządkowa Owady na łące. 
Dzieci poruszają się w różnych kierunkach po pokoju na palcach, naśladując
głosem ciche bzyczenie. Na dźwięk klaskania przykucają – owady odpoczywają
na kwiatkach. Na dwa klaśnięcia ponownie poruszają się po pokoju. 

• Ćwiczenie dużych grup mięśniowych – Bukiety kwiatów. 
Dzieci spacerują po łące, co pewien czas schylają się i zrywają kwiatek. Na
hasło Bukiety kwiatów, zatrzymują się i podnoszą do góry raz prawą, raz lewą
rękę, prezentując swój bukiet. 

• Zabawa z elementem równowagi – Bocian chodzi po wysokiej trawie. 
Chodzą z wysokim unoszeniem kolan. Po kilku krokach zatrzymują się, stają na
jednej nodze, drugą mają opartą o kolano nogi, na której stoją. Poruszają
złączonymi rękami wyobrażającymi dziób bociana przed sobą i powtarzają
słowa: Kle, kle, kle, żabki mi się chce. 

• Zabawa z elementem skoków – Ostrożne żabki. 
Dzieci-żabki poruszają się, skacząc w przysiadzie. Na hasło Bocian idzie,
przykucają, zastygają bez ruchu i chowają głowę w ramiona. Hasło Nie ma
bociana, jest sygnałem, że niebezpieczeństwa nie ma, żabki mogą skakać dalej. 

• Zabawa z elementem biegu – Próbujemy złapać motyla. 
Biegają w różnych kierunkach. Na hasło Hop, wyskakują w górę z klaśnięciem
nad głową. 

•  Maszerują  po  obwodzie  koła  we  wspięciu  na  palcach  –  wysoko,  a  potem
w przysiadzie – nisko.



Aktywność językowa na dzień 11.05.2020r.

1. Zabawa rytmiczno-artykulacyjna z wykorzystaniem wiersza T. Fiutowskiej
Żabie łapki. 

Dzieci dobierają się w pary z rodzicami, stają naprzeciwko siebie i powtarzają
tekst, ilustrując go ruchem. 

Dwie zielone małe żabki 
tak nad stawem grają w łapki: 
jedną łapką                               podnoszą prawą rękę, zgiętą w łokciu, do góry, 
klap, klap, klap.                        uderzają o prawą dłoń partnera, 
Drugą łapką                              podnoszą lewą rękę, ugiętą w łokciu, do góry, 
klap, klap, klap.                        uderzają o lewą dłoń partnera, 
Potem dwiema                          podnoszą obie ręce, ugięte w łokciach, 
klap, klap, klap.                        uderzają w obie dłonie partnera, 
Ty, bocianie,                             przykucają i grożą bocianowi, poruszając 
nas nie łap!                               palcem wskazującym.

1. Słuchanie wiersza T. Fiutowskiej Ogłoszenie. 

Każda żaba, jeśli może, 
niech się zjawi przy jeziorze, 
przy wieczornym słońca blasku, 
w czasie innych żab oklasków. 
Urządzamy dziś zawody 
w skokach – ale nie do wody. 
Każda żaba może dziś 
skakać z brzegu wprost na liść. 
Z niego na następne skoczy, 
ale z trasy niech nie zboczy, 
gdy na drugim stanie brzegu,
jest zwycięzcą w żabim biegu. 
Być zwycięzcą – wielka sprawa,
wokół się rozlegną brawa!
Większa sprawa – dbać o zdrowie,
niech więc żaba, żabie powie
tę wiadomość, co tu czyta
i za żabi kostium chwyta.
Mile widziani są inni goście,
ale bocianów raczej nie proście.



2. Rozmowa na temat wiersza. 

– Dla kogo zostały ogłoszone zawody? Na czym będą polegały? 

– W jaki sposób zostaną nagrodzeni zwycięzcy? 

– Kto nie będzie mile widziany na żabich zawodach? 


