PROPOZYCJE ZADAŃ I ZABAW DLA WAS
NA PIĄTEK 15.05.2020r.
" O CZYM OPOWIADA NAM MUZYKA "

1. Drogi rodzicu, kochany przedszkolaku, początek dnia może okazać
się wesoły, kiedy wykonacie wspólny masażyk.
„Masaż na dobry humor” – uczestnicy stoją na dywanie.
Rodzic recytuje wiersz, a dziecko wykonuje gesty zgodne z jego treścią:
Żeby było nam wesoło – masujemy swoje czoło.
Raz i dwa, raz i dwa – każdy ładne czoło ma.
Potem oczy, pod oczami i pod nosem, pod wargami.
Język w górę raz i dwa – ładny język każdy ma.
Tu jest głowa, a tu uszy – trzeba swoje uszy ruszyć.
Raz i dwa, raz i dwa – dwoje uszu każdy ma.
Powiedz: mama, tata, lala, i zaśpiewaj: la - la - la - la.
Otwórz buzię, zamknij buzię, pokaż wszystkim oczy duże.
Pogłaszcz główkę ładną swoją i policzki, brodę, czoło.
Poszczyp lekko całą twarz i już dobry humor masz.

2. Zabawa ruchowa z muzyką " Gimnastyka smyka".
Poproś osobę dorosłą o włączenie muzyki

https://www.youtube.com/watch?v=351fw50UOn8

3. "O czym opowiada nam muzyka". Rodzicu, proszę włącz utwór i razem
z dzieckiem wysłuchajcie leżąc na kanapie lub na dywanie. W czasie słuchania
muzyki możecie określić jej nastrój (czy jest to utwór wesoły czy smutny),
możecie powiedzieć o czym opowiada utwór, jaki masz nastrój słuchając
tego utworu?

Słuchanie utworu "Poranek" - Edward Grieg
https://www.youtube.com/watch?v=ZEpWsu5IuiQ

4. Zabawa z sylabami i żabkami. Przedszkolaku! wymień jakie symbole uczuć
mają żabki?, wyklaszcz wyrazy na sylaby: żabki, buzia, wesoła, smutna,
wystraszona,

5. Praca plastyczna " Uśmiechnięte słoneczko" z wykorzystaniem gazet
lub bibuły. Dzieci przyklejają koło na środku kartki, następnie wydzierają paski
z gazet lub bibuły tworząc z nich promyki, które symbolizują różne uczucia
dzieci. można również dorysować dowolnie wybraną minę ilustrującą w jakim
jesteście teraz nastroju.

6. Mamo, tato włącz piosenkę pt. " Słoneczko późno dzisiaj wstało".
https://www.youtube.com/watch?v=ic2Bjr7xsC0

7. Zabawa matematyczna z kartą pracy . Przedszkolaku, znajdź 5 różnic
między obrazkami

