
                                     Drogie Żółwiki! Drodzy Rodzice!

Propozycje aktywności na 29.05.2020 r.

1. Ćwiczenia oddechowe „Zdmuchnij łabędzia”. Siądźcie w parze z rodzicem przy stole,
naprzeciwko siebie i spróbujcie zdmuchnąć łabędzia (piłeczkę pinpongową).
Regulowanie długości i siły wdechów i wydechów.

2. „Jakie to zwierzę?”- rozwiązywanie zagadek o zwierzętach egzotycznych.
Przyjrzyjcie się obrazkom zwierząt i wskażcie, które z nich są rozwiązaniem zagadek.

          
            Egzotyczne, dziwne zwierzę,                           Skacze, psoci i figluje,
            jaki kolor ma – ja nie wiem.                             z gałęzi na gałąź przeskakuje.
            Barwę swą ciągle zmienia,                               Kto figlarkę ową zna,
            z najbliższego otoczenia                                   chętnie jej banana da
                                                (kameleon)                                                  (małpa)

           W Australii mieszkam i dużo skaczę,               Czy mnie w ZOO podziwialiście,
           często zwą mnie tutaj torbaczem.                     Kiedy jadłam z drzewa liście?
           W torbie swojej dzieci noszę,                            Długą szyję wyciągałam,
           mogę je pokazać, o proszę!                               gdy tak sobie podjadałam.
                                                (kangur)                                                        (żyrafa)

      3.  Zabawa ruchowa „Wesołe małpki”. Zaproście do zabawy rodziców lub rodzeństwo.
           Poruszajcie się swobodnie w rytm skocznej muzyki. Na przerwę w nagraniu witajcie się 
           ze sobą „na małpkę”- przytulając się do siebie. Zabawę powtarzamy kilka razy, przy czym
           za każdym razem witajcie się z inną osobą.

      4.  Dziś wybierzemy się w podróż do Afryki. Czy wiecie, gdzie znajduje się Afryka? 
           Popatrzcie na mapę świata i z pomocą rodzica lub starszego rodzeństwa spróbujcie 
           pokazać, gdzie znajduje się kontynent afrykański.



      5.  „Podróż w wyobraźni”.  Zamknijcie oczy i wyobraźcie sobie, że zbliża się do Was latający
           dywan. Siądźcie na nim, a on uniesie Was wysoko, wysoko. Lecicie nad polami, lasami i 
           morzami. Teraz zwolnijcie, bo pod Wami Afryka. Lecicie powoli i oglądacie pustynię 
           oraz zieloną sawannę. Widzicie różne zwierzęta: żyrafy, słonie, lwy, hipopotamy....
           Ale już czas na powrót. Dywan ląduje w Waszym pokoju, podróż dobiegła końca.

      6.  Zabawa matematyczna „Liczymy zwierzęta”. Ułóżcie na dywanie ze sznurka lub włóczki
           dwie pętle w kształcie koła oraz obrazki przedstawiające małe i duże zwierzęta egzotyczne
           (załącznik 1). Przyjrzyjcie się im uważnie i zastanówcie się, jak można je uporządkować.
           (zadaniem dzieci jest ustalenie cechy, na podstawie, której można dokonać klasyfikacji -
           np. wielkość, kolor). Posegregujcie obrazki ze zwierzętami, umieszczając je w odpowied-
           nich pętlach. Policzcie, ile jest zwierząt w jednej pętli a ile w drugiej. W której pętli jest
           więcej zwierząt a w której mniej? Ile jest razem wszystkich zwierząt?. Na pewno świetnie
           poradziliście sobie z tym zadaniem.

     7.   Zabawa dźwiękonaśladowcza „Lew”. Dziecko odgrywa rolę lwa, pozostali uczestnicy 
           zabawy – lwiątek. Dziecko – lew siedzi w wyznaczonym miejscu w pokoju. Dzieci – lwiątka
           wychodzą na spacer i wydają różne odgłosy typowe dla małych lwiątek. Na ryk dziecka- lwa
          dzieci – lwiątka biegną do niego. Zabawę powtarzamy, zamieniając się rolami.

8. Na koniec zapraszamy Was na wirtualny spacer po ogrodach zoologicznych na całym 
świecie wykorzystując link:

https://miastodzieci.pl/czytelnia/odkryj-fascynujacy-swiat-zwierzat-wirtualne-spacery-po-ogrodach-
zoologicznych/ 
         
          Drogie Żółwiki. Jeśli macie ochotę możecie skorzystać w wolnej chwili z proponowanych 
          przez nas kart pracy (załącznik 2).

                          Miłej zabawy                      Wychowawczynie
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