PROPOZYCJE ZABAW I ZADAO DLA WAS NA ŚRODĘ (03.06.2020r.)
,, Z WIZYTĄ U MOICH RÓWIEŚNIKÓW’’

1.

Zabawa na powitanie;
https://www.youtube.com/watch?v=Bwi8nn9dB1g

2.

Słuchanie piosenki pt. „Każdy jest inny”.
https://www.youtube.com/watch?v=UrBmQBMnayE

3.

Rozmowa z dzieckiem na temat „Różnię się od Ciebie… jestem
do Ciebie podobny…”
Rodzic zachęca dziecko do dostrzegania podobieostw i różnic
między dziedmi.
Ludzie różnią się między sobą kolorem oczu, kształtem nosa,
wzrostem. Mamy różne imiona, mamy różne zdolności. Pomimo
różnic każdy z nas jest tak samo ważny.

4.

Zabawa ruchowa przy piosence ,,Jesteśmy dziedmi’’
https://www.youtube.com/watch?v=7K3_mSb1zRQ

5.

Oglądanie filmiku pt. „Dzieci z różnych stron świata”.
https://www.youtube.com/watch?v=s0NCq8-lP20

6.

Słuchanie piosenki ,,Dzieci całego świata’’ - w czasie refrenu
dziecko rytmicznie klaszcze w dłonie,
https://www.youtube.com/watch?v=Pd1fEqJcoJ8

7. „Dzieci z różnych stron świata, ich domy i zabaw”– prezentacja
Rodzicu przeczytaj polecenia dziecku.
https://www.youtube.com/watch?v=EPuZO3vVfXM
8. Zabawa ruchowa przy piosence pt. „Kolorowe dzieci’’ Majki
Jeżowskiej
Podczas słuchania zwrotki dziecko pląsa po sali. W czasie refrenu
szuka pary i klaszcze wzajemnie w dłonie – naprzemiennie we
własne, w jedną, we własne, w drugą, w obie, we własne (na
koniec dwa razy we własne).
https://www.youtube.com/watch?v=Y_kIVuTfVk4
9. Oglądanie bajki ,,Wielka podróż Bolka i Lolka ”.
https://www.youtube.com/watch?v=IH7mCftV31A
10. Wykonanie „balonowego gniotka”.
Rodzicu proszę przygotuj: balony, plastikową butelkę, mąkę
ziemniaczaną, nożyczki, lejek, pisaki, kolorową włóczkę, słomkę do
napojów.

Samodzielnie wykonane gniotki, to dla dzieci podwójna frajda. Na
początku wsypujemy mąkę do wysokości 1/2 lub 3/4 butelki w
zależności od wielkości balona. Najlepiej robid to przez lejek,
poruszając w środku słomką lub wykałaczką, aby przesypywało się
bez zastojów. Następnie dmuchamy balon, skręcamy go i
zakładamy na butelkę.
Teraz wystarczy butelkę obrócid w taki sposób, aby mąka
przesypała się do nadmuchanego balona. Można to przyśpieszyd
ściskając kilkukrotnie butelkę. Wypełniony mąką balon ściągamy z
butelki, spuszczamy powoli powietrze związujemy go i zabieramy
się za dekorowanie. Na czubku głowy naszego Pana Gniotka
przywiązujemy włóczkę i rysujemy markerem buzię. Nasza
zabawka jest już gotowa, zobacz na filmie jakie to proste:
https://www.youtube.com/watch?v=2Asv1QetBms&t=8s

11. Wspólny taniec do piosenki pt. ,,Gummy Bear’’
https://www.youtube.com/watch?v=iKeatJK181Q

Miłego dnia!

