
Dzień 2 13.04.2021r. 

Temat dnia: Koncert na podwórku 

 

Dzień dobry Kochani       

Dzisiaj zaczynamy od poruszania się       

Zapraszam do zabawy: 

Kaczuszki – zabawa taneczna do muzyki. 

KACZUSZKI – Śpiewanki.tv - Piosenki dla dzieci - YouTube 

A teraz zapraszam dużych i małych do wykonania sobie nawzajem masażyku       

 Na wiejskim podwórku – masażyk z wykorzystaniem wiersza.  

 

Biegną konie do zagrody   uderzamy otwartymi dłońmi po plecach  

A kaczuszki hop do wody  uderzamy piąstkami od góry pleców do 

dołu  

Kurki ziarna wydziobują  palcami wskazującymi chodzimy po całych 

plecach  

Pieski szczekają    delikatnie szczypiemy 

I domu pilnują.     masujemy po całych plecach.    

Bożena Szuchalska 

A teraz jeśli macie troszkę więcej miejsca pobawimy się w koniki 

Koniki - zabawa  

Dzieci naśladują poruszanie się konia: bieg truchtem, galopem w różnych 

kierunkach, Ważne w tej zabawie jest to, aby dzieci próbowały poruszać się 

krokiem dostawnym (cwałujemy). 

Koniki - YouTube 

Tylko uważajcie na siebie! 

https://www.youtube.com/watch?v=lZX64po1bpY
https://www.youtube.com/watch?v=r8qvgiG0GXA


Kolejną propozycją jest zabawa ortofoniczna       usiądźcie wygodnie i 

zaczynamy       

Rozmowy zwierząt – ćwiczenia ortofoniczne, naśladowanie głosów zwierząt. 

 

https://view.genial.ly/5e92c42cfba9d40d9e55ae25/presentation-zwierzeta-

wiejskie-zdjecia-i-odglosy 

Gdy już przypomnieliście sobie jakie zwierzęta wydają odgłosy spróbujcie razem 

z Rodzicami zaśpiewać znane Wam piosenki używając tylko zgłosek typu:  mu, 

ko, kwi itp. 

Miłej zabawy       

Gdy już pośpiewacie spróbujcie  Kochane Przedszkolaki poruszać się jak 

kaczuszki. 

Kaczki – zabawa ruchowa z elementem przysiadu. Dzieci w przysiadzie 

poruszają się jak kaczuszki. 

Teraz czas na Wasze rączki      Kaczuszka – kolorowanie na żółto 

Do dzieła Kochani       Możecie wybrać sposób wypełniania kolorem żółtym: czy 

to kredki, farby, może papier kolorowy, bibuła- macie tyyyylee możliwości       

https://view.genial.ly/5e92c42cfba9d40d9e55ae25/presentation-zwierzeta-wiejskie-zdjecia-i-odglosy
https://view.genial.ly/5e92c42cfba9d40d9e55ae25/presentation-zwierzeta-wiejskie-zdjecia-i-odglosy


 



Jeżeli brakuje drukarki a są chęci do rysowania proponuję zabawę: Jakie to 

zwierzę?- dorysowywanie kredkami brakujących części zwierząt. Każde dziecko 

otrzymuje kartkę z zarysowanym zwierzęciem (można przekalkować), 

dorysowuje brakującą część, np. ucho, ogon, oko itp. 

 

Na koniec jeszcze troszkę ruchu- bo to dzieci lubią najbardziej       

Śpiewające Brzdące - Gdacze kura: Ko, Ko, Ko - Piosenki dla dzieci - YouTube 

 

Miłego dnia       

 

Dla chętnych dodatkowe materiały: 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QPqALIknKwY




 


