„KOTKI” - WITAMY I DO WSPÓLNEJ ZABAWY ZAPRASZAMY!
Temat dnia: Czyje to jajko? (17.04.2020 – piątek)
Drogi Rodzicu dzisiaj dziecko poszuka jajka ukrytego w worku z innymi przedmiotami.
Będzie naśladowało wymyślone przez Ciebie czynności. Wykona masażyk relaksacyjny
a następnie obejrzy film, aby dowiedzieć się kilku ciekawostek o jajkach. „Kura czy jajko”oto jest pytanie- przed nami trudne zadanie. Proszę obejrzyj z dzieckiem obrazki
i zgadnijcie, który ptak znosi takie jajka. Potem trochę ruchu i zajęcie w kuchni- dzisiaj tam
zrobi Twoje dziecko pastę jajeczną.
PROSZĘ PRZYGOTOWAĆ:
- woreczek a w nim: np.: piłeczka do ping- ponga, piłka tenisowa, ziemniak, mała szklana
kulka, jajko: styropianowe, ugotowane… + pocięte kawałki papieru.
- 2 jajka ugotowane na twardo, majonez, szczypiorek, chleb…. (zadanie nr 7)
PROPOZYCJE ZABAW:
1.

„Gdzie jest jajko?” - zabawa sensoryczna

Rodzicu przed zabawą proszę pokazać dziecku co wkładasz do worka (nazwij te przedmioty),
lub wersja trudniejsza – proszę nie mówić, co jest w worku.
W woreczku włożone różne przedmioty np.: piłeczka do ping- ponga, piłka tenisowa,
ziemniak, mała szklana kulka, jajko: styropianowe, ugotowane… + pocięte kawałki papieru.
Dziecko zamyka oczy – miesza w worku i próbuje odnaleźć jajko.
2. „Czy umiesz tak jak ja?” – zabawa z elementem równowagi
Dziecko naśladuje czynności wykonywane przez Rodzica.
Rodzic mówi i wykonuje ćwiczenie, a dziecko naśladuje:
Czy umiesz tak jak ja:
– stać na jednej nodze?
- narysować stopą jajko na podłodze?
- podnieść nogę zgiętą w kolanie i klasnąć pod nią?
- obrócić się szybko, podskoczyć i stać na jednej nodze?
- zrobić dwa kroki w przód z zamkniętymi oczami, zrobić przysiad i klasnąć nad głową?
3. „Jajko”- masaż relaksacyjny
Rodzicu proszę przeczytać dziecku wierszyk pokazując ruchy na plecach dziecka, jakie
należy wykonywać.
A co to? A co to?
Jajko drogą szło.
Napotkało patelnię.
I udaje jajecznicę.

Dziecko stuka palcami od dołu pleców ku górze.
Na czubku głowy robi okrężny ruch dłonią zakończony lekkim stuknięciem.
Wykonuje ruch gładzący od czubka głowy ku dołowi.

Dziecko siada za rodzicem – słucha wierszyka. Rodzic wykonuje ruchy w powietrzu,
a dziecko na plecach rodzica.
4. „Bajka o jajku” – oglądanie filmu.
Proszę włączyć dziecku film
https://www.youtube.com/watch?v=lIWDCkbVQ6A
Rozmowa po obejrzeniu filmu. Propozycje pytań:
- Co było pierwsze - jajko czy kura?
- Z czego składa się jajko?
- Jaki ptak znosi największe jaja?
- Jaki ptak znosi najmniejsze jaja?
- Który ptak podrzuca swoje jaja do wysiedzenia? Dlaczego?
5.

Piosenka pt. „Kura czy jajo” (Śpiewające brzdące”) - zabawa ruchowo- naśladowcza

Proszę włączyć dziecku piosenkę i pozwolić na swobodną interpretację ruchową
https://www.youtube.com/watch?v=nA9fBGhF168

6. Rozmowa przy ilustracjach „Czyje to jajko? Jaki to ptak? - które największe, które
najmniejsze, porównywanie wielkości…
Ilustracje – źródło – Internet

A oto odpowiedź. Ale dlaczego jedno jajko jest zielone? To zadanie dla chętnych.

7. Zabawa ruchowa pt.: „Zwierzęta z podwórka wiejskiego”
Dziecko tańczy w rytm słyszanej melodii, gdy rodzic wypowie nazwę zwierzęcia
z gospodarstwa wiejskiego, dziecko naśladuje jego ruch i odgłosy.
Nazwy zwierząt: kura, kaczka, gęś, pies, kot, owca, koza, krowa, koń, królik…..
Gdy dziecko będzie naśladowało kota poproś, aby stanęło na czworakach i kilka razy powoli
i dokładnie naprzemiennie unosiło i opuszczało grzbiet jak kot, który się łasi. Następnie
poproś dziecko, aby w pozycji na czworakach unosiło do tyłu raz jedną, raz drugą nogę.
W zależności od sprawności dziecka możesz poprosić, aby podczas unoszenia lewej nogi
uniosło także prawą rękę, a podczas unoszenia prawej nogi uniosło także lewą rękę – i chwilę
wytrzymało. Na koniec zachęć dziecko-kotka, aby usiadło na swoich stopach i sięgnęło
dłońmi do podłogi jak najdalej od siebie.
Propozycja muzyki do tańca
https://www.youtube.com/watch?v=FP0wgVhUC9w
https://www.youtube.com/watch?v=tDftqSaFB2E

8.

Wykonanie pasty z jajek - dla każdego coś smacznego!

Proszę dopilnować, aby dziecko umyło ręce w łazience.
Kiedy przyjdzie do kuchni czekają na niego: 2 jajka ugotowane na twardo, szczypiorek, sól,
majonez, talerzyk, nóż, widelec, miseczka i łyżeczka. Dziecko bierze talerz i rozgniata
widelcem jajko i wrzuca do miski. To samo robi z drugim jajkiem. Na deseczce kroi
szczypiorek i wrzuca do miski. Szczypta soli, łyżka majonezu i mieszanie - oto dla dziecka
niewielkie zadanie.
Potem nakrywa do stołu. Smaruje chleb pastą i zaprasza wszystkich domowników na
poczęstunek używając zwrotów grzecznościowych: smacznego, proszę, dziękuję.
Po posiłku chwila na sprzątanie. I to już całe zadanie!
Dla chętnych filmy do oglądania:
https://www.youtube.com/watch?v=9lrz_SglSEE „Reksio rozjemca”
https://www.youtube.com/watch?v=Xek1kjdpavc „Jak pies z kotem”
https://www.youtube.com/watch?v=r7dRdsJin-s „Najwierniejszy towarzysz”
https://www.youtube.com/watch?v=UYcc84Ne27Y

„Kwiecień – plecień”

POZDRAWIAMY WSZYSTKICH SERDECZNIE I ŻYCZYMY MIŁEGO DNIA
WYCHOWAWCZYNIE

