
PONIEDZIAŁEK 01.06.2020
KOCHANE DZIECI

Dzisiaj jest Dzień Dziecka- Wasze święto! Wszystkim Dzieciom życzymy uśmiechów na 

twarzy, wspaniałych przyjaciół , dużo prezentów i lodów co niedziela. 

"DZIEŃ DOBRY" przywitajmy się piosenką z repertuaru Misia i Margolci. 

https://www.youtube.com/watch?v=d5kZPs3CVno 

WESOŁE ZABAWY

Zapraszam rodziców i dzieci do zabawy i wykonania pracy plastycznej.  Zachęcam dzieci do 

korzystania z  książki do komunikacji w trakcie proponowanych aktywności.

Do wykonania naszej pracy potrzebne będą:  bańki mydlane, butelki lub poduszki, duża piłka lub 

balon, małe piłeczki, pojemnik

,,MY DZIECI ŚWIATA” - posłuchaj wierszyka, a dowiesz się, jakie są dzieci.

https://www.youtube.com/watch?v=zl_dYe03Yx0 

Czy już wiecie, jakie dzieci są na świecie? Małe, średnie i te wielkie. Wszystkie pięknie 

uśmiechnięte? Wszystkie mają dzisiaj Święto! I wszyscy razem dzisiaj się pobawimy.

Zapraszam!

https://www.youtube.com/watch?v=d5kZPs3CVno
https://www.youtube.com/watch?v=zl_dYe03Yx0


,,BAŃKĘ ŁAP”- ZABAWA RUCHOWA.

Naszykujmy bańki mydlane. Zapraszam wszystkie dzieci do zabawy przy piosence. W czasie 

piosenki rodzice puszczają bańki, a zadaniem dzieci jest je łapać.

https://www.youtube.com/watch?v=tDftqSaFB2E 

RZUT DO CELU- zabawa ruchowa.

Naszykujmy głęboki pojemnik i piłki. Zapraszam dzieci i rodziców do udziału w zabawie. Kto rzuci

więcej piłeczek do pojemnika? Mama czy dziecko?

Każdy z zawodników (mama i dziecko) otrzymuje po pięć piłeczek i kolejno wykonują rzuty 

piłkami  do pojemnika. Wygrywa ten, kto więcej piłek ma w pojemniku. Zabawę powtarzamy, jeśli 

chcemy.

,,TANIEC MAI”- zapraszam dzieci do tańca  z pszczółką Mają.

https://www.youtube.com/watch?v=UG-WU0ZbgK8 

SLALOM Z TOCZENIEM PIŁKI- zabawa ruchowa.

Naszykujmy butelki z wodą albo poduszki (małe). Ułóżmy z nich slalom. Dziecko  na sygnał  

rodzica toczy dużą piłkę (balon) między ustawionymi butelkami, w tą i z powrotem. Następnie 

zamiana. Rodzic na sygnał dziecka toczy piłkę między ustawionymi butelkami. Wygrywa ten kto  

nie zgubi piłki.

,,WESOŁE ZABAWY PRZY MUZYCE”- zapraszam dzieci do zabawy ruchowej przy muzyce.

https://www.youtube.com/watch?v=UGJsK3Tvw4w 

Dziękuję za wspólną zabawę.

Chcesz się podzielić z nami swoją pracą?- zrób zdjęcie i wyślij na adres mailowy: 

domowo393@gmail.com
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