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Aktywność plastyczna .Praca plastyczna ‘’Biedroneczki są w kropeczki ‘’

1. Omówienie wyglądu biedronki,Jaka jest biedronka ? Jak wygląda ?
Do wykonania biedronki potrzebne będą: talerzyk tekturowy, farby plakatowe, nożyczki, 
czarny blok lub wycinanki, klej, pędzelek, moneta 5 zł, ołówek .

2. Zabawa ruchowa „Gąsienice i motyle” Rodzic przyjmuje rolę czarodzieja.
Bierze „czarodziejską różdżkę” i czaruje:

Czary- mary , dwie słonice,
zmieniam dziecko w gąsienice.
(Dziecko naśladuje sposób poruszania się gąsienicy w dowolny sposób)

Rodzic mówi zaklęcie:
Czary -mary , dwa goryle
moje dziecko to motylek.
(Dziecko naśladuje sposób poruszania się motylka)
Powtarzamy jeszcze raz tą zabawę .

3. Objaśnienie wykonania pracy plastycznej. Na początku należy obrysować monetę 5 zł na
wycinance lub czarnym bloku 7 razy. Obrysowanie może sprawić trudności, więc rodzic może 
pomóc. Następnie wycinamy te kółeczka (będą to kropki biedronki). W kolejnym etapie dzielimy
talerzyk na połowę i malujemy czarną farbą linię oraz głowę na końcu tej linii. Jak farba trochę
przeschnie to czerwoną farbą malujemy cały talerzyk. Na końcu  naklejamy przygotowane
czarne kropki. Łatwiejsza wersja biedronki jest bez wyciętych kropek, czyli kropki trzeba
namalować czarną farbą. Biedronka jest skończona - gratulacje!

4. Masażyk relaksacyjny. Rodzic  mówi tekst i lekko masuje plecy dziecka:

„Szczypaweczki spacerują” - rodzic podszczypuje obiema rękami w górę i w dół,

„Z rosy łapki otrzepują” - uderza palcami obu rąk z dołu do góry,

„Płynie sobie kręta rzeczka” - rysuje falę jedną,a potem drugą ręką,

„rybki tańczą w niej  w kółeczkach” - rysuje raz jedną, raz drugą ręką kółeczka,

„Teraz skaczą małe żabki” - uderza palcami rąk z dołu do góry,

„a za nimi żabek babki” - uderza delikatnie piąstkami,

„Bocian dziobem szuka w trawie” - stuka palcem wskazującym (raz lewej,raz prawej ręki),

„ślimak patrzy nań ciekawie” - rysuje jednocześnie palcami wskazującymi muszle ślimaka jedną 
   ręką w prawą ,a drugą-w lewą stronę.
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