Propozycja zajęd i zabaw z dziedmi z grupy II na dzieo 02.06.2020
Witam Was w pierwszą czerwcowy środę
• Zabawa rozwijająca spostrzegawczośd – Znajdź coś...
Rodzic siedząc przed dzieckiem mówi: Znajdź coś... (niebieskiego, małego itp.), a zadaniem dziecka
jest odnaleźd i pokazad i rzecz spełniającą ten warunek.
• Ćwiczenia słuchowo-matematyczne „Piłka skacze”.
Rodzic staje plecami do dziecka , prosi, aby uważnie liczyło, ile razy piłka odbije się od podłogi i
określiło liczbę.
• Wprowadzenie – oglądanie piłek.

Rodzic prezentuje dzieciom poszczególne piłki. Prosi, aby dziecko powiedziało, jakie one są i czym się
od siebie różnią. Wspólnie z dziedmi próbuje odnaleźd cechę wspólną – odpowiedzied na pytanie: Do
czego służą wszystkie te piłki? (Do zabawy/do gry)
• Osłuchanie ze słowami i melodią piosenki „Skacze piłka”.
https://chomikuj.pl/Dile5/PIOSENKI+dla+dzieci/Ta*c5*84ce/16+Skacze+pi*c5*82ka,4510958608.mp
3(audio)
Skacze piłka po podłodze,
klap, klap, klap.
Gdy do ciebie rzucam piłkę,
to ją łap.
Skacze piłka po podłodze,
stuk, stuk, stuk.
Gdy nie złapiesz, to ucieknie,
chociaż nie ma nóg.
• Rozmowa na podstawie wysłuchanego utworu.

− Co robiła piłka?
− Co wy lubicie robid z piłką?
− Jaka jest melodia tej piosenki – wesoła czy smutna?
• Nauka piosenki fragmentami, metodą ze słuchu.
Dzieci powtarzają za Rodzicem fragmenty tekstu. Potem nadal za Rodzicem śpiewają te fragmenty.
Jeśli chcą, mogą na koniec zaśpiewad samodzielnie.
• Zabawa rozwijająca motorykę małą – „Piłeczki”.
Rodzic podaje dziecku piłeczkę pingpongową . Prosi, aby kolejno przy nagraniu piosenki:
– toczyło piłeczkę między dłoomi,
– toczyło piłeczkę raz jedną, a raz drugą dłonią po podłodze,
– delikatnie ścisnęło piłeczkę raz jedną, raz drugą dłonią.
• Zabawa ruchowa „Podaj piłkę”.
Dziecko siedzi wraz ze swoimi członkami rodziny na dywanie w kole. Turlają piłkę po podłodze,
mówiąc wcześniej do kogo się będzie turlało piłkę.

• Ćwiczenia słuchowo-matematyczne „ Piłka skacze”.
Rodzic staje plecami do dziecka, prosi, aby uważnie liczyło, ile razy piłka odbije się od podłogi i
określiło liczbę.
• Karta pracy dla chętnych dzieci – załącznik
To tyle na dzisiaj kochane dzieci myślę, że na pewno każdy z Was wybierze coś dla siebie
ciekawego.
Pozdrawiam wszystkich Ciocia Ania



