
Mój ulubiony kolega-koleżanka   -  05.06.2020  ( piątek) .

1. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych.

Część wstępna –  „Wycieczka w góry” – zabawa organizacyjno-porządkowa. Dziecko 
swobodnie maszeruje, a osoba dorosła  opowiada o górach. Kiedy dziecko usłyszy hasło: 
Góry! udaje, że wspinają się na górę – wysoko unoszą kolana.

Część główna –  „Chowany” – zabawa w chowanego  „Rzut piłeczką” – zabawa z 
elementem rzucania do celu np. piłeczką do kosza –  „Strzał na bramkę” – zabawa z 
elementem celowania. Osoba dorosła  ustawia bramkę dziecko  oddaje strzał na bramkę. 
Można użyć zgniecionej kartki w kulkę lub piłki

Część końcowa –  „Niedługo wakacje” – zabawa uspokajająca. Dziecko siada na kocu lu 
poduszce i  opowiada o swoich planach na wakacje.

 
1.  „Mój przyjaciel” – zabawa słownikowa

 

  Rozmowa z dzieckiem i zadawanie pytań np. Czy  masz przyjaciela?; Jak wygląda ten
przyjaciel?; Jaki on jest?; Jak można spędzać czas ze swym przyjacielem? Jeśli ktoś ma,
to można pooglądać zdjęcia na których są koledzy i koleżanki.

 
 
2. „Lusterka” –  zabawa naśladowcza w parach
   

 Dziecko i  druga osoba stają do siebie przodem. Dziecko pokazuje wymyślony przez
siebie ruch, druga osoba – naśladuje go tak, jakby widziało ją w lusterku. Po pewnym
czasie dzieci zamieniają się rolami. Następnie następuje zamiana  w parach i zabawa
toczy się od początku. Pierwsze miny lub ruchy warto aby dorosły pokazał dziecku , np.:
szeroki  uśmiech,  mruganie  powiekami,  mlaskanie,  kląskanie  („koniki”),  przysiady,
skłony itd.

 
 3. „Przyjaciel” – praca plastyczna –  wykonanie zadania z WP2; nr 27 dorysowywanie 
postaci elementów twarzy i włosów. Naklejanie ubrania. Jeśli mają Państwo karty pracy, 
to na karcie nr 27 jest postać którą uzupełniamy.  
Jeśli ktoś nie ma karty lub zabawa mu się spodobała można też wykonać poniższe 
zadanie. Do twarzy kolegi/koleżanki należy dorysować oczy, usta,, nos i dowolną 
techniką zrobić włosy.

4. Bajko terapia – dorosły czyta wybraną przez dziecko bajkę .




