
                                              Drogie Żółwiki! Drodzy Rodzice!

Propozycje aktywności na 27.05.2020 r.

1. Zabawa ruchowa „Pora deszczowa w Afryce”. Dziecko maszeruje swobodnie po pokoju.
Na hasło: stop biegnie pod okno, przykuca i uderza palcami o podłogę, raz prawą, raz lewą 
ręką, udając, że pada ulewny deszcz. Ćwiczenie orientacji kierunkowej i refleksu.

      2.   Rozmowa na temat zoo. Przykładowe pytania i polecenia:
          - Wymieńcie zwierzęta egzotyczne, które możemy zobaczyć w zoo.
          - Spróbujcie zaryczeć jak lew. A teraz zasyczcie jak wąż.
          - Pokażcie, jak słoń macha trąbą.

      3.   Zabawa „Samochody”. Zapraszamy Was na wycieczkę do zoo, do którego pojedziemy
            samochodami. Naśladujcie ruchem wszystkie czynności związane z jazdą – wsiadanie do
            samochodu, sprawdzanie jego stanu technicznego (wycieraczki, kierunkowskazy, pasy),
            uruchomienie silnika i wyjazd. Po drodze zatrzymajcie się, aby pokonać różne przeszkody:
         - dokręcanie luźnego koła (przykucnijcie i wykonujcie ruchy dokręcania)
         - wymienianie przepalonej żarówki w podsufitce (wyciągnijcie rękę w górę i wykonujcie
           ruchy wykręcania i wkręcania)
         - wycofywanie (zróbcie kilka kroków do tyłu w trakcie wyklaskiwanego przez rodzica rytmu)
         - jazda wolno pod górę (poruszajcie się powoli, krok za krokiem)

      4.  Zabawa „Bądź jak...”. Po przybyciu do ogrodu zoologicznego naśladujcie zwierzęta, obok
           których będziecie przechodzić. Rodzic będzie wypowiadał nazwy zwierząt, a Wy naśladujcie
           ich ruchy oraz wydawane przez nie odgłosy:
        - węże – połóżcie się na podłodze i spróbujcie pełzać, wymawiając głoskę sssss
        - małpki – skaczcie obunóż i drapcie się po głowie, naśladując głos małp u-u-u-u-u
        - słonie – jedną ręką naśladujcie trąbę słoniową: machajcie nią i próbujcie trąbić jak słonie.

5. Zapoznanie z piosenką „Idziemy do zoo”  https://youtu.be/PD3fCKPCRoc
            Przyjrzyjcie się obrazkom i wskażcie zwierzęta, które wystąpiły w piosence

                                                                                          

https://youtu.be/PD3fCKPCRoc


       -  Jak myślicie, które zwierzę nie pasuje do pozostałych i dlaczego?
       -  Spróbujcie teraz razem z mamą zaśpiewać refren piosenki.

6. Na koniec zachęcamy Was do wykonania pracy plastycznej „Zwierzęta w zoo” z 
wykorzystaniem dowolnej techniki plastycznej.

           Drogie Żółwiki. Proponujemy Wam kilka kolorowanek ze zwierzętami egzotycznymi. 
           Jeśli macie ochotę zapraszamy do skorzystania

                                                                                                    Wesołej zabawy 
           
 






