„Piłka” 19.06.2020
Drodzy Rodzice, kochane Dzieci!
Bohaterem dzisiejszego dnia będzie piłka. Dziecko wysłucha wiersza o piłce i go
przeanalizuje, odpowiadając na pytania. Będzie liczyło i skakało, jak piłka, a także będzie
kładło ją z różnych stron swojego ciała. Potańczy, naśladując prezentowane ruchy. Na koniec
wykona pracę plastyczną z piłką.
Dzieci w wieku przedszkolnym uczą się przez zabawę, więc życzymy udanej zabawy 😊
Anna Pokój
1. Zumba Kids Jr. „Freeze dance”
https://www.youtube.com/watch?v=In_aYUOYZ1o
Dziecko staje przed monitorem komputera i tańczy rytmicznie, naśladując
prezentowane ruchy. Rodzic może tańczyć razem z Dzieckiem.
2. Piosenka „Ruch ruch ruch”
https://www.youtube.com/watch?v=UAxKbK5TkwE
Dziecko przypomina sobie słowa piosenki „Ruch ruch ruch” (tekst piosenki
w scenariuszu z dnia 17.06.2020), a następnie podejmuje próbę samodzielnego
śpiewania piosenki.
3. Wiersz „Piłka” Doroty Gellner
Po cichutku, po kryjomu,
Wyskoczyła piłka z domu.
Hop! Hop! W górę! W dół!
Przeskoczyła świata pół.
Zatrzymała się pod płotem,
Zatańczyła z burym kotem.
Hop! Hop! Raz i dwa!
Obudziła złego psa!
Gdzie jest teraz? Pośród kaczek.
Kaczki kwaczą: kto tak skacze?
Ale piłka dalej zmyka.
Patrzcie! Wpadła do kurnika.
Hop! Hop! W górę! W dół!
Przestraszyła stado kur!
Gdy odpocząć chciała chwilę,
Siadły na niej dwa motyle.
Każdy z nich pomyślał tak:
- Jaki duży, piękny kwiat!
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Biała koza, białą nóżką
potoczyła piłkę dróżką.
Pędzi piłka w stronę wiadra.
Bęc! Do zimnej wody wpadła!
- Oj! Do licha! - rzekła brzydko chcę do domu! I to szybko!
Choć nie miała wcale nóg,
Przeskoczyła - hop! - przez próg.
Zatrzasnęła z hukiem drzwi
i pod łóżkiem grzecznie śpi.
Dziecko zajmuje wygodną pozycję i słucha wiersza czytanego przez Rodzica.
4. Zabawa dydaktyczna „Piłka”
Rodzic zadaje dziecku pytania i podaje polecenia inspirowane treścią wiersza:







O czym jest ten wiersz?
Co piłka zrobiła pod płotem?
Co zrobiła piłka w kurniku?
Kogo spotkała piłka, gdy chciała odpocząć?
Dlaczego piłka wpadła do zimnej wody?
Jak zakończyła się przygoda piłki?

5. Zumba Kids Jr. „Better when I’m dancing”
Dziecko staje przed monitorem komputera i tańczy rytmicznie, naśladując
prezentowane
ruchy.
Rodzic
może
tańczyć
razem
z
Dzieckiem:
https://www.youtube.com/watch?v=rQwyMCzuMF8
6. Zabawa dydaktyczna „Skacz, jak piłka”
Do zabawy potrzebne są dwie kotki do gry. Rodzic rzuca równocześnie dwoma
kostkami. Dziecko liczy, ile oczek łącznie wypadło i wykonuje tyle podskoków
obunóż, ile policzyło oczek. Zabawę powtarzamy kilka razy. Jeśli Dziecko ma
problem
z liczeniem oczek do 12, należy ograniczyć się w zabawie do jednej kostki.
Zabawę można urozmaicić w ten sposób, że Rodzic i Dziecko na zmianę rzucają
kostkami i na zmianę wykonują podskoki.
Zabawę można również urozmaicić w ten sposób, że osoba skacząca może
zdecydować, czy skacze obunóż, czy na jednej nodze.
7. Zumba Kids Jr. „Taki taki”
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Dziecko staje przed monitorem komputera i tańczy rytmicznie, naśladując
prezentowane
ruchy.
Rodzic
może
tańczyć
razem
z
Dzieckiem:
https://www.youtube.com/watch?v=ELAUNKFzh3Y
8. Zabawa dydaktyczna „Połóż piłkę”
Dziecko siada na podłodze, w rękach trzyma piłkę (zamiast piłki może trzymać inny
przedmiot). Na lewej ręce Dziecko ma gumkę lub coś innego np. zawiązaną nitkę (wg
Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej). Rodzic podaje polecenia, dziecko je wykonuje,
Rodzic kontroluje poprawność wykonania. Przykładowe polecenia:





Połóż piłkę z tyłu (za plecami).
Połóż piłkę po swojej lewej stronie.
Połóż piłkę po swojej prawej stronie.
Połóż piłkę z przodu.

Polecania powtarzamy kilka razy, mieszając ich kolejność.
9. Praca plastyczna „Piłka”
Rodzic drukuje piłkę zamieszczoną w załączniku nr 1 lub rysuje kontur piłki. Zadanie
Dziecka polega na wyklejeniu piłki dostępnymi w domu rzeczami, np.: kawałkami
kolorowego papieru, kuleczkami bibuły lub produktami naturalnymi takimi,
jak: majeranek, bazylia.
Wykończona pracę należy zostawić do wyschnięcia. Po wyschnięciu, Rodzic może
spryskać pracę Dziecka lakierem do włosów, w celu jej utrwalenia.
Dziecko, po zakończeniu pracy, sprząta swoje miejsce, a następnie starannie myje
i wyciera ręce.
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Załącznik 1:

4

