PROPOZYCJE ZABAW I ZADAŃ DLA WAS NA
WTOREK 02.06.2020R.
" KAŻDY LUBI COŚ INNEGO "

1. "Taniec Zygzak" - Mamo! Tato! Zatańczymy razem?
https://www.youtube.com/watch?v=JSEHK1V4w7k

2. Zestaw ćwiczeń ruchowych " Zrób to razem ze mną".
Dziecko poproś rodzica o przeczytanie ćwiczeń i wspólnie
możecie je wykonać licząc do 5 lub więcej:
- przysiady
- obroty
- pajacyki
- chodzenie na palcach

- podskoki
- stanie na jednej nodze,
- koci grzbiet
- chodzenie na piętach

3. "Każdy lubi coś innego ". Obejrzyj obrazki i powiedz.
Co lubią robić dzieci? ( bawić się, tańczyć, grać, śpiewać,
dostawać prezenty), Co Ty lubisz robić z koleżankami, kolegami?

4. Poproś osobę dorosłą o włączenie piosenki dla dzieci
"Silny jak lew"
https://www.youtube.com/watch?v=Vc2p-2aUDbM

5. Przedszkolaku poproś mamę, tatę o przeczytanie wierszyka
pt. " Co kto lubi" Anny Bernat
Jabłka w cieście lubi Grześ,
a ja wolę budyń jeść,
każdy przecież coś innego
ma ulubionego.
Grzesiek lubi gonić psa,
ja za piłką hopsasa,
każdy przecież cos innego
ma ulubionego.
Grzesiek do rakiety wsiadł,
a ja pieszo zwiedzam świat,
każdy przecież co innego
ma ulubionego.
Ja coś robię, a ty nie,
ty coś wolisz, a ja nie każdy przecież co innego
ma ulubionego.

Rodzicu porozmawiaj z dzieckiem na temat wierszyka:
Co lubiły dzieci w wierszu?, A co wy lubicie?

6. Zabawy matematyczne "Nasze zabawki" - kształtowanie
umiejętności klasyfikowania ze względu na jedną lub dwie cechy.
Siadamy z dzieckiem w pokoju na środku stawiamy pudełko.
Rodzic mówi, dziecko wykonuje zadanie.
Mówimy: zapraszam do domku - pudełka, wszystkie zabawki,
które ( jedna cecha)
- są w kolorze czerwonym
- są duże, małe
- mają głowę
- mają koła
Mówimy: zapraszam do domku - pudełka, wszystkie zabawki,
które ( dwie cechy)
- są małe i z kołami
- duże i plastikowe
- miękkie i brązowe

7. Drogi rodzicu włącz 14 niezwykle ciekawych pomysłów dla dzieci,
razem możecie wspólnie spędzić czas
https://www.youtube.com/watch?v=RD3kkPzIdiQ

8. Karty pracy dla chętnych dzieci "Znajdź cienie dziewczynek”,
"połącz szlaczki"

