
Muszelki 6. IV.2020 r.

Temat : Palemki i wesołe bukiety

Przebieg :

1. „Palemki, bukiety…” – oglądanie gotowych palemek. Rodzic prezentuje kwiaty
wykorzystywane do robienia palm , nazywa je, opisuje i zwraca uwagę na kolor, kształt.
Dziecko ogląda bazie, porównuje ich długość, nazywa kolory. (Zdjęcia poniżej)

2. Opowieść ruchowa - Celem zabawy jest pobudzanie wyobraźni dziecka oraz wyzwalanie
pozytywnych emocji .

 Nastaje piękny wiosenny dzień. Słońce ciepłymi promieniami ogrzewa ziemię budząc
przyrodę do życia. Wszyscy mieszkańcy łąki wykonują swoje prace. Mrówki budują
mrowisko. - dziecko maszeruje w różnych kierunkach pokoju

 Kiedy mrówki są zmęczone, wracają do mrowiska i odpoczywają. - dziecko wraca na
czworakach w wyznaczone miejsce, kładzie się na dywanie i przez chwilę pozostaje
w bezruchu

 Pszczoły zbierają nektar, przenoszą pyłek fruwając z kwiatka na kwiatek. - dziecko
wyciąga ręce na boki i małymi krokami przemieszcza się w dowolnych kierunkach po
pokoju naśladując głosy pszczół - bzzzz

 Powiał wiatr. Kwiaty i trawa kołyszą się w różne strony. - dziecko zatrzymuje się,
unosi ręce w górę, kołysze nimi nad głową równocześnie naśladując szum wiatru -
szuszuszu

 Nagle pojawiają się piękne motyle. - dziecko maszeruje w miejscu, ręce wyciągnięte
na boki, wykonuje powolne ruchy, unosi je w górę, następnie powoli opuszcza
(dziecko naśladuje ruchy skrzydeł motyla)

3. „Dwa, trzy, cztery…” – zabawa z elementem przeliczania. Rodzic włącza dowolną muzykę,
dziecko porusza się swobodnie po pokoju. Na pauzę w muzyce rodzic podaje liczbę,
a dziecko pokazuje na palcach . Następnie dziecko siada na dywanie. Naprzeciwko dziecka
leżą kredki. Kiedy rodzic poda hasło: Klaszczemy! i wymieni liczbę, dziecko klaszcze tyle
razy, ile wskazał rodzic. Kiedy poda hasło: Kredki! i wymieni liczbę, dziecko wybiera
odpowiednią liczbę kredek.

4. „Pisanki Zajączka” – ćwiczenie matematyczne, wskazywanie największych pisanek,
przeliczanie pisanek. Dziecko ogląda pisanki, opisuje ich wygląd. Następnie określa ich
wielkość i wskazuje największe. Na zakończenie dziecko w miarę swoich możliwości
przelicza pisanki. (Karta pracy poniżej)

5. Ćwiczenie rączki i spostrzegawczości – dziecko ma wyciąć obrazek, a następnie zajączka
przykleić z lewej strony koszyczka, pisankę w koszyczku, kurczątko z prawej strony koszyka.
Na koniec dziecko ma pokolorować obrazek . (Karta pracy poniżej)
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