
                                          Drogie Żółwiki! Drodzy Rodzice! 

Propozycje aktywności na 29.04.2020 r.

1. Zabawa “Detektywi”- ćwiczenie orientacji kierunkowej. Zapraszamy Was do wspólnej zabawy 
z rodzeństwem. Poruszajcie się rytmicznie po pokoju przy dźwiękach muzyki, trzymając w
rękach lunety wykonane z rurek po papierze toaletowym. Podczas przerwy przy muzyce wyko-
nujcie polecenia rodzica, np. na hasło w prawo – popatrzcie przez lunety w prawo, na hasło
w lewo – popatrzcie przez lunety w lewo. Zabawę powtórzcie kilka razy przy zmienionych 
poleceniach rodzica np. do tyłu, do przodu, w bok.

2. “Czyj to przedmiot?”- zagadki sensoryczne. Potrzebne będą przedmioty, którymi na co dzień
             w pracy posługują się przedstawiciele różnych zawodów (np. grzebień, kwiat, wałek do ciasta, 
             klucz francuski itd.). Zamknijcie oczy i za pomocą dotyku postarajcie się odgadnąć, co znajdu-
             je się w koszyku. Kiedy już wyjmiecie wszystkie przedmioty, spróbujcie określić, w jakim  
             zawodzie potrzebna jest ta rzecz i ułóżcie ją pod odpowiednią ilustracją:

• grzebień - fryzjer
• kwiat - kwiaciarka
• wałek do ciasta -  piekarz, ciastkarz
• klucz francuski – mechanik
• strzykawka – pielęgniarka
• guziki – krawcowa 



 

       3.  “Liczymy guziki” - zabawa matematyczna. Potrzebne będą: guziki oraz pudełko po kremie.
             Otwórzcie pudełko i sprawdźcie, co znajduje się w środku? (guziki). Jak myślicie, komu będą
             one potrzebne? Przeliczcie wszystkie guziki z pudełka i zatrzymajcie dla siebie po pięć, a
             resztę włóżcie z powrotem do pudełka. A teraz zamknijcie oczy i posłuchajcie , ile razy mama
             zaklaszcze w dłonie ? (1-5). Ułóżcie przed sobą tyle guzików, ile słyszycie klaśnięć. 
             Zamknijcie oczy ponownie i posłuchajcie, ile razy mama zapuka do drzwi. Ułóżcie przed
             sobą tyle guzików, ile słyszycie odgłosów. Teraz wasza kolej. Wyklaszczcie dowolną ilość 
             dźwięków, którą przeliczą rodzice. 

       4.  Zróbcie sobie przerwę i pogimnastykujcie się przy piosence “Głowa, ramiona, kolana, pięty”.
            Wszyscy ją dobrze znacie. Nieraz bawiliśmy się przy niej w przedszkolu.      
             https://youtu.be/30BVfTvlsrE 

       5. “Gdzie pracują moi rodzice?”- rozmowa. Drogie Żółwiki. Czy wiecie, gdzie pracują wasi
            rodzice? Jaki zawód wykonują? Jeśli tak, to świetnie. Jeśli nie, to porozmawiajcie z nimi            
            o tym, co robią, jaki zawód wykonują.                                                                                            

       6. “Kim chciałbym zostać, gdy dorosnę?”- praca plastyczna. Teraz Wy spróbujcie opowiedzieć,
             jaki zawód chcielibyście wykonywać gdy będziecie dorośli. Narysujcie lub namalujcie na     
             kartce kim chcecie zostać w przyszłości.

         W wolnej chwili proponujemy Wam Drogie Żółwiki masażyk, który możecie wykonać z rodzeń-
         stwem lub z rodzicami. Na plecach siostry lub brata wykonujcie różne ruchy odpowiednie do       
         treści wiersza “Co robią różni ludzie?”

         Stolarz młotkiem stuka (stukanie jedną lub dwiema rękami zaciśniętymi w pięść)
         Lekarz w plecy puka (delikatne pukanie palcami)
         Kucharz w garnku miesza (koliste ruchy płaską dłonią lub pięścią)
         Praczka pranie wiesza (delikatne szczypanie)
         Rolnik grabi siano (“grabienie” palcami obu rąk z góry na dół).

                    Miłej zabawy                      Wychowawczynie             

https://youtu.be/30BVfTvlsrE

