Czerwony - 18.06.2020 ( czwartek ) .

1. Poranne zabawy ruchowe
,,W góry lub nad morze” - swobodnie maszerowanie Na hasło W góry! dziecko
naśladuje marsz po górach lub wspinaczkę (wysoko unosząc kolana i wyciągając
ręce w górę). Na hasło: Nad morze! dziecko naśladuje ruchy pływania.
,,Kolory” – potrzebne będą kolorowe kartki papieru, rozłożone na podłodze (żółty,
zielony, niebieski, czerwony) – dziecko chodzi na czworakach. Osoba dorosła.
wypowiada nazwę koloru. Zadaniem dziecka jest znaleźć kartkę w tym kolorze i
stanąć na niej.
,,Pakujemy się na biwak” – zabawa uspokajająca. Dziecko siedzi skrzyżnie (plecy
proste, dłonie na kolanach). dziecko, wymienia rzeczy, które należy zabrać na
biwak do lasu.

„Idą krasnoludki „– zabawy paluszkowe do wiersza M. Barańskiej
Idą krasnoludki
Małgorzata Barańska
Idą, idą, idą, idą,
Idą sobie krasnoludki:

Dorosły kroczy palcem wskazującym i
środkowym po przedramieniu ręki dziecka.

Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty,
A na końcu ten malutki.

Dotyka palcem wskazującym kolejnych
palców dłoni dziecka, zaczynając od kciuka.

Dokąd idą?
Do łóżeczka,
Bo tam czeka już bajeczka.

Chwyta dłoń dziecka i umieszcza ją we
wnętrzu swojej dłoni.

„Magiczne pudełko” – zabawa sensoryczna. Osoba dorosła do pudełka wkłada
piłeczki ( mogą być klocki, kredki) w kilku kolorach w tym w kolorze czerwonym.
Dziecko wyjmuje pojedynczo przedmioty, określając przy tym ich kształt. Następnie
określa kolor wyciągniętej piłki i mówi, z czym kojarzy się mu taki kolor.

„Do czego potrzebna jest znajomość kolorów?” – zabawa dydaktyczna. Czytanie
dziecku wiersza i rozmowa o nim. Zadawanie pytań dotyczących treści: Przy jakim
świetle można przejść przez ulicę?;
Przy jakim świetle należy stać i nie wolno przechodzić przez ulicę?; Do czego
potrzebna nam znajomość kolorów?
Światełko
Iwona Salach
Przez ulicę idą dzieci,
gdy zielone światło świeci.
Kiedy żółte się zapali
uważają nawet mali.
Gdy zobaczysz zaś czerwone,
czekaj grzecznie na (zielone).

„Czerwone balony” – zabawy ruchowe z wykorzystaniem czerwonych balonów.
„Taniec z balonikiem” – spontaniczna zabawa z balonami przy dowolnej muzyce.
„Balonikowe buźki” – malowanie mazakami na balonach: oczu, ust, nosa wg
pomysłu dziecka.
„Wariacje z balonami” – zabawy oddechowe. Dziecko nabiera powietrze do buzi i
napełniają policzki – udaje napompowany balon. Następnie wypuszcza powietrze
również ustami. Na koniec samodzielnie dmucha balony, oczywiście można pomagać
dziecku zawiązywać je tak, aby nie uciekało z nich powietrze.

