
PIĄTEK  08.05.2020
KOCHANE DZIECI

Na naszej łące mieszka dużo owadów. Poznaliśmy już pszczółkę, biedronkę i motyla. Dzisiaj 
zapraszam Was do zabawy z muchą.
 
,,WESOŁE POWITANIE”- witamy się różnymi częściami ciała.

Dzieci odwracają się twarzą do mamy lub taty:
witają się paluszki– dziecko i osoba dorosła dotykają się paluszkami,
witają się dłonie– dziecko i osoba dorosła dotykają się dłońmi,
witają się łokcie– dziecko i osoba dorosła dotykają się łokciami,
witają się kolana– dziecko i osoba dorosła dotykają się kolanami, na zmianę raz jednym raz 

      drugim kolanem,
witają się stopy– dziecko i osoba dorosła dotykają się stopami. 

 MUCHA

Zapraszam rodziców i dzieci do zabawy i do wykonania pracy plastycznej. Zachęcam dzieci do 
korzystania z  książki do komunikacji w trakcie proponowanych aktywności.
Do wykonania naszej pracy potrzebne będą: butelka po małym jogurcie lub rolka po papierze 
toaletowym, czarna farba, białe lub szare kółko- origami lud papier na kółko- skrzydła, nożyczki, 
ruchome  oczka.

ODGŁOSY MUCHY
Słyszeliście, jakie odgłosy wydaje mucha? Posłuchajmy razem.

https://www.youtube.com/watch?v=8q0poDwrlj8 

,,MUCHA”- przeczytajmy wiersz i odpowiedzmy na pytania.

Na zielonej łące mieszka czarna mucha,
lubi dużo bzyczeć, choć jej nikt nie słucha.

https://www.youtube.com/watch?v=8q0poDwrlj8


Kiedy wstaje rano, zaczyna bzykanie,
bzyczy nawet wtedy, kiedy je śniadanie,
potem uśmiechnięta od ucha do ucha
leci, by odwiedzić wuja karalucha.
Jak najgłośniej umie bzyczy całą drogę,
ja tego bzyczenia słuchać już nie mogę.
Czy słoneczko świeci, czy pada na dworze
jej bzyczenie słychać w górach i nad morzem.

Jaki kolor ma mucha? (czarny) 
Co mucha  robi przez cały dzień? (bzyczy)

,,LATA MUCHA”-  ZABAWA RUCHOWA: słuchając piosenki - załącznik poniżej. 
Dzieci naśladują muchę i reagują na słowa piosenki- wskazujemy części ciała. Możemy zabawę 
powtórzyć.

KARTA PRACY poniżej- wydrukuj, policz muchy i pokoloruj tylko trzy.

MUCHA- do tej pracy wykorzystajmy buteleczkę po małym jogurcie(do picia) lub rolkę po 
papierze toaletowym. Wylewamy czarną farbę na tacę, moczymy dłonie i malujemy buteleczkę. 
Myjemy dłonie wodą i mydłem. Wycinamy i przecinamy białe lub szare kółko na pół,  przyklejamy 
do butelki- to są skrzydła. Przyklejamy ruchome oczy, jeśli nie mamy wycinamy z papieru.

GOTOWE! - dokładnie umyj dłonie wodą i mydłem.

GRATULACJE! PIĘKNA MUCHA!



,,PAJĄCZEK”- MASAŻ RELAKSACYJNY

Zapraszam dzieci i rodziców na masaż. Siadamy za dzieckiem na podłodze. Czytamy wierszyk i  
jednocześnie wykonujemy polecenia zawarte pod wersami.

Wspiął się pajączek po rynnie.
(wędrujemy palcami od dołu ku górze, po plecach dziecka)
Spadł wielki deszcz i zmył pajączka.
(rozkładamy na plecach płasko obie dłonie i szybko przesuwamy je w dół)
Zaświeciło słoneczko,
(masujemy plecy ruchem okrężnym)
Wysuszyło pajączka, rynnę i…
(masujemy tak długo, aż poczujemy ciepło)
Wspiął się pajączek po rynnie…
(zaczynamy od początku.)

POBAWIMY SIĘ JESZCZE RAZ?

Dokładnie umyj dłonie wodą i mydłem.

Chcesz się podzielić z nami swoją pracą?- zrób zdjęcie i wyślij na adres mailowy: 
domowo393@gmail.com

mailto:domowo393@gmail.com


KARTA PRACY- policz muchy i pokoloruj tylko trzy. 


