Drodzy Rodzice i Kochane Pszczółki, na zakończenie tygodnia chciałabym
zaproponować trochę gimnastyki . W następnym tygodniu rozpoczynamy blok
tematyczny o Wielkanocy. Życzę miłego weekendu .
Paulina Kryczyk

Zadanie 1.
Dziecko wskazuje obrazek drzewa które przedstawia porę roku – wiosnę.
Dodatkowo może określić do jakich pór roku pasują pozostałe drzewa.

Zadanie 2.
1. Piosenka „Dzień doberek”
https://www.youtube.com/watch?v=P_2YBhaIMwQ
2. Piosenka „Nogi stonogi”
https://www.youtube.com/watch?v=557OvJoH7xw
3. Piosenka „W górę ręce”
https://www.youtube.com/watch?v=L-nWEXSVSto
Zadanie 3.
Dziecko naśladuje czynności i odgłosy, o których opowiada rodzic.
Adam nie mógł się doczekać nadejścia wiosny. Postanowił wyjść do ogrodu i jej
poszukać (dziecko maszeruje po dywanie). Zobaczył drzewa z pąkami, delikatnie
poruszające się na wietrze (dziecko naśladuje poruszające się drzewo i szum).
W oddali usłyszał śpiew ptaków (dziecko naśladuje śpiew, ćwierkanie
ptaszków). Nad domem krążyły dwa bociany (dziecko biegnie po dywanie z
szeroko rozłożonymi rękami), a potem chodziły po trawie, wysoko podnosząc
nogi i rozglądały się w poszukiwaniu żabek (dziecko maszeruje z wysokim
unoszeniem kolan, rozglądając się na boki). Klekotały cichutko, aby ich nie
spłoszyć (dziecko wystawia złączone dłonie przed siebie, rytmicznie
poruszając nimi jak dziobem i cichutko naśladuje klekot
bociana...kle...kle...kle). Żabki zauważyły niebezpieczeństwo i skakały w różnych
kierunkach, aby się ukryć (dziecko naśladuje żabie skoki). Nawoływały się
cichutko (dziecko cichutko powtarza kum, kum, kum), aby nie zwrócić na siebie
uwagi. Było ciepło i przyjemnie. Adam przeciągnął się, aby rozprostować
kości (dziecko kładzie się na plecach i zaczyna się przeciągać). Nagle nad uchem
usłyszał ciche bzyczenie. To pszczoła krążyła nad jego głową (dziecko naśladuje
brzęczenie pszczoły). Chłopiec przestraszył się. Zaczął uciekać. Wymachiwał
rękami, aby ją odgonić (dziecko biega i wymachując rękami). Nagle jego uwagę
zwróciły kolorowe kwiaty. Adam pochylił się i je powąchał (dziecko naśladuje
wąchanie kwiatów), a potem głośno kichnął (dziecko udaje kichanie:
aaa...psik!). „Nie muszę już dalej szukać wiosny”-pomyślał zadowolony, a potem
uśmiechnięty, wrócił do domu (dziecko maszeruje, uśmiechając się do siebie).

Zadanie 4.
W pustym polu dziecko stara się samodzielnie narysować np. słońce, chmury,
deszcz w zależności od pogody za oknem.

Dla chętnych:

