Temat: Wiosenne zabawy na łące
Data: 8.05.2020
Drodzy Rodzice, Kochane Dzieci
Dziś powtórzycie sobie jakie zwierzęta mieszkają na łące rozwiązując zagadki i układając
puzzle. Trochę się również poruszacie wykonując różne ćwiczenia z piłką, wspólnie
z rodzicem.
Rodzicu przygotuj: piłkę, bramka (słupki z klocków), karta pracy ze strony 12, z załącznika
„Łąka” załączonego w środę, jakiś instrument np. bębenek lub słoik z ryżem.
Propozycje zabaw:
1. Zestaw zabaw ruchowych „Gimnastyka na łące”
Proszę rodzicu przygotuj: piłkę, bramka (słupki z klocków)
Rodzicu powiedz dziecku: teraz razem trochę poćwiczymy. Wykonuj to co będę
pokazywać:
- siedzimy w rozkroku dotykając siebie nogami i turlikamy do siebie, na zmianę piłkę
po podłodze
- podskakujemy obunóż kręcąc się w kółko (na hasło mała piłka- podskakujemy nisko,
duża piłka- podskakujemy wysoko)
- postaw bramkę z klocków, rodzic staje na bramce, a dziecko próbuje strzelić gola a
później zamiana
- siedzimy z nogami skrzyżowanymi i toczymy piłkę wokół siebie, raz w jedną stronę,
raz w drugą
2. Zagadki „Zwierzęta na łące”
Rodzicu powiedz dziecku: spróbuj teraz rozwiązać zagadki, które będę mówić.
Ma długie nogi i dziób czerwony,

wrócił niedawno z dalekiej strony.
Z żabkami raczej niechętnie gada,
taka to jego największa wada! (bocian)
Skaczą zielone po majowej łące,
ogrzewa je ciepłe, wesołe słońce. (żaby)
Wolno sunie, hen przed siebie,
nie poprosi o domek ani mnie, ani ciebie.
Ma go ciągle na sobie,
nie służy tylko ku ozdobie. (ślimak)
Gdy zaświeci słonko
nad majową łąką,
wesoło latają
i kolorowe jak one
kwiaty odwiedzają. (motyle)
3. Karta pracy „Połącz w całość”
Proszę rodzicu przygotuj kartę pracy ze strony 12, z załącznika „Łąka” załączonego
w środę. Możesz dać dziecku całą kartę pracy aby połączyło kredką albo wyciąć
fragmenty i niech połączy jak puzzle.
Rodzicu powiedz dziecku: połącz części w całość tak aby powstały zwierzątka
mieszkające na łące. Powiedz jakie zwierzątka powstały i policz ile ich jest. Bardzo
dobrze ci poszło! Myślę, że teraz już wiesz jakie zwierzęta możesz spotkać na łące.
4. Zabawa ruchowa „Żaba i bocian”
Proszę rodzicu przygotuj jakiś instrument.
Rodzicu powiedz dziecku: będziesz teraz żabką a ja bocianem. Gdy będę grać na tym
instrumencie ty będziesz poruszać się skacząc. Kiedy przestanę grać musisz kucnąć
abym ja ciebie nie mógł złapać.

Życzymy dobrej zabawy i miłego weekendu! Do zobaczenia w kolejnym tygodniu!
Joanna Turek
Agnieszka Janas

