
                 Praca zdalna na: 15.05. ( piątek) 

  

             Witamy, wszystkich witamy – do zabaw dziś zapraszamy. 

 

1.„Jeżeli ci wesoło…”- zabawa ilustracyjno-ruchowa 

 

 

JAK: dziecko siedzi na dywanie, zaczynamy zabawę: 

        Jeżeli ci wesoło i dobrze bawisz się ,  

Uśmiechnij się do wszystkich i zaklaszcz w ręce swe. /dziecko klaszcze  w ręce 

       Jeżeli ci wesoło i dobrze bawisz się 

      To podnieś brwi do góry i dotknij czoło swe 

Jeżeli ci wesoło i dobrze bawisz się  

To otwórz teraz usta i zamknij oczy swe 

  Jeżeli ci wesoło i dobrze bawisz się 

To pokaż najpierw język, a potem zęby swe. 

         Jeżeli ci wesoło i dobrze bawisz się 

        Nabierz w usta powietrze i klep policzki swe, 

            Jeżeli ci wesoło i dobrze bawisz się 

          Uśmiechnij się do wszystkich i zaklaszcz w ręce swe 



Dzieci gestem ilustrują treść piosenki, zabawę można kontynuować wymyślając kolejne 

czynności np. …to teraz pokaż brodę i chwyć za uszy swe… 

 …to najpierw dotknij nosa, a potem skroni swej. itp. 

 

2.„Gazetowe zabawy”  

  Do dzisiejszych naszych zabaw i ćwiczeń będzie potrzebna Wam gazeta. Jak znajdziecie już 

gazetę w domu zapraszam do zabawy.                                                                                                                                           

* Dziecko biega swobodnie po pokoju przy dźwiękach dowolnej muzyki, gdy dźwięk umilknie 

wykonują polecenia:                                                                                                                                                                        

-podejdź do gazety skradając się                                                                                                                                                         

-podejdź do gazety skacząc jak piłeczka                                                                                                                                     

-podejdź do gazety tupiąc                                                                                                                                                                       

-podejdź do gazety skacząc na jednej nodze                                                                                                                                      

-podejdź do gazety na czworakach                                                                                                                                       

*. Ćwiczenia z gazetą:                                                                                                                                                                

-wchodzenie i schodzenie z gazety                                                                                                                                             

-przeskoki (przód, tył, bok)                                                                                                                                                         

-przysiady, skłony z gazetą                                                                                                                                                       

-naśladowanie ruchów mycia podłogi (prawa i lewa ręka).                                                                                                  

* Robienie kuli z gazety (gniecenie) w rytm muzyki, na słowa „Hop” wyprost ręki do góry.                                                                                                                                          

*Taniec z kulką gazety- przekładanie z jednej ręki do drugiej, obracanie kuli na dłoni, 

utrzymanie kuli w ręce w staniu na jednej nodze (lewa, prawa). 

 A później taka propozycja, rodzice pomogą  

 

3.Zabawa z gazetami przy muzyce:                                     

https://www.youtube.com/watch?v=-v3t0Ks0dQk       

4.„ Dzieci w bibliotece” – znajdź różnice 

Popatrz na dwa obrazki i wskaż różnice między nimi. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-v3t0Ks0dQk


 

 
 

4. „ Zatańcz z dzieckiem w domu”- taniec do piosenki z „ Króla Lwa” 

          https://www.youtube.com/watch?v=BEu1WLjOokY 

                                    

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BEu1WLjOokY


 
 

 

 

 

 

  Pozdrawiamy, do usłyszenia po Weekendzie  

 

 Pani Małgosia i Magda 

 

 

 

 

 

 
 


