Czwartek - 09.04.2021 - „Zabawy na wiejskim podwórku”
Temat: Zabawy na wiejskim podwórku.
Data: 09.04.2021 r.
Rodzice, dzieci podczas dzisiejszej aktywności będą przede wszystkim doskonalić sprawność
fizyczną.
Do zajęć należy przygotować: drukarka, nożyczki, klej; poduszki/krzesła itp; kolorowa kartka,
pędzelek, biała farba, słomka, autka/klocki/lalki itp.
Propozycje aktywności:
1. Poranna rozgrzewka do:
,, Ręce do góry ‘’
https://www.youtube.com/watch?v=EuCip5y1464
2. „Wiejska kostka do ćwiczeń” - Drukujemy lub sami tworzymy kostkę oraz karty do
naśladowania zwierząt (z bloga dzieckiembadz.com). Kostkę sklejamy. A karty z poleceniami
wycinamy (może je wyciąć dziecko). Zadaniem dziecka jest rzucić kostką i naśladować ruchy
i odgłosy wylosowanego zwierzątka. Urozmaiceniem będzie czynny udział rodzica losowanie i wykonywanie zadania na przemian z dzieckiem.

3. „W wiejskiej zagrodzie” - Odczytujemy wiersz B. Formy i wraz z dzieckiem wykonujemy
ruchy ilustrujące jego treść.
„W wiejskiej zagrodzie”
- Nastał ranek, z kurnika wychodzi domowe ptactwo - (marsz po pokoju, naśladowanie
wybranych głosów ptactwa domowego: kury - ko, ko, ko; indyki - gul, gul, gul; kogut kukuryku)
- Zatrzymują się, machają skrzydłami - (wykonywanie ruchów rękami)
- Rozglądają się czy gospodarz niesie dla nich ziarno - (wykonanie skrętów szyi w prawą
i lewą stronę)
- Kogut wskoczył na płot - (wykonywanie podskoków obunóż)
- Gospodarz sypie ziarno - (skłony w przód)
- Gospodarz idzie do obory - (Wyprowadza konie, krowy na pastwisko - przemieszczamy się
na czworakach)
- Zwierzęta żeby dojść na pastwisko przechodzą przez mostek - (przejście na czworakach
po imitacji mostka - ułożonych poduszkach, krzesłach itp.)
- Zwierzęta się najadły. Odpoczywają ciekawie się rozglądając - (przejście do leżenia
przodem, podparcie dłońmi o podłogę, unoszenie głowy jak najwyżej, spoglądanie raz
w jedną, raz w drugą stronę)
- Zapadają w drzemkę, leżą na jednym boku, po chwili odwracają się na drugi bok (przechodzą z leżenia na prawym boku do leżenia na lewym boku)
- Zbliża się wieczór, zwierzęta wracają do obory - (chód na czworakach, przejście przez
"mostek")
4. „Mleczny rysunek”- praca plastyczna. Dziecko strzepuje z pędzelka na kolorową kartkę
krople białej farby i rozdmuchuje je w różnych kierunkach ( można przez słomkę). Następnie
dorysowuje różnorodne elementy tworząc rysunek wg własnego pomysłu.
5. „Chodzą sobie kury - Dziecko maszeruje po pokoju, rytmicznie wypowiadając rymowankę
(wcześniej uczymy się jej z dzieckiem):
Chodzą sobie kury wszędzie, zaraz usiądą na grzędzie…
Rodzic dopowiada: … trzy (dajemy liczby w zasięgu możliwości dziecka - średnio do 5-6 lub
więcej/mniej).
Zadaniem dziecka jest wtedy usiąść i położyć obok siebie wybrane przedmioty które zastąpią
kury. Tak aby łącznie z dzieckiem były "trzy kury na grzędzie". Np. pluszaki, lalki, autka.
Ważne żeby dobrze policzyć. Dziecko siadając prostuje plecy, robi skrzydełka. Na hasło
Chodzą kury! dziecko szybko wstaje i maszeruje dalej. Rodzic za każdym razem podaje inną
liczbę kur na grzędzie.

6. „Memory” -

drukujemy karty w dwóch egzemplarzach. Dziecko powoli i dokładnie wycina

elementy. Nazywamy obiekty na obrazkach. Układamy na stoliku obrazkami do dołu.
Naprzemiennie losujemy 2 karty i staramy się zapamiętywać, gdzie co się znajduje.
Próbujemy wylosować parę takich samych obrazków. Kto ma więcej par, wygrywa.

***BONUS dla chętnych:

Dostarczam Państwu kilka propozycji do wyboru i modyfikacji. Udanej zabawy!
A. Drabik

