
ŚRODA  17.06.2020
KOCHANE DZIECI

Wybierzmy się dzisiaj razem nad jezioro. Można tu pływać, wędkować, spacerować, jeździć na 
rowerze i  opalać się na plaży.
Zapraszam, ale najpierw przywitajmy się.

 ,,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.

ODPOCZYNEK NAD JEZIOREM

Zapraszam rodziców i dzieci do zabawy. Zachęcam dzieci do korzystania z  książki do komunikacji 
w trakcie proponowanych aktywności.
Do wykonania naszej pracy potrzebne będą:  kilka kartek papieru.

MAZURSKIE JEZIORA- przeczytajmy razem wierszyk.

Gdy rankiem na niebie pojawia się słońce,
Zaprasza na plażę turystów tysiące.
Jedni ryby łowią, drudzy w piłkę grają,
Inni krajobrazy Mazur podziwiają.

Mazurskie jeziora i mazurskie lasy,
Tu zawsze przyjeżdżaj z rodziną na wczasy.
Korzystaj z kolonii, obozu nad wodą,



A każdy dzień będzie wspaniałą przygodą.

W południe smażalnie chętnych zapraszają,
Pyszne, zdrowe ryby wszystkim polecają.
Mazury są znane w innych okolicach,
Tu każdy turysta się nimi zachwyca.

Mazurskie jeziora i mazurskie lasy,
Tu zawsze przyjeżdżaj z rodziną na wczasy.
Korzystaj z kolonii, obozu nad wodą,
A każdy dzień będzie wspaniałą przygodą.

Wieczorem, gdy słońce odbija się w wodzie,
Kołyszą się żagle, kajaki i łodzie.
Leżymy na plaży, tu wypoczywamy.
Augustowskie noce po dniu podziwiamy.

Mazurskie jeziora i mazurskie lasy,
Tu zawsze przyjeżdżaj z rodziną na wczasy.
Korzystaj z kolonii, obozu nad wodą,
A każdy dzień będzie wspaniałą przygodą.

BEZPIECZEŃSTWO NAD WODĄ- obejrzyjmy razem film.

https://www.youtube.com/watch?v=Ui-ndYWcThA 

PŁYNIEMY ŁÓDKĄ- zabawa ruchowa.
Poruszamy się razem z dzieckiem w różne strony po pokoju, jednocześnie wykonując ruchy   
rękoma, jakbyśmy wiosłowali.
Rodzic może dla ułatwienia liczyć: raz, dwa, trzy. Dziecko wykonuje ruchy wiosłowania w rytm 
wypowiadanych przez rodzica słów. 

WYPRAWA ROWEROWA – zabawa ruchowa. 
Kładziemy się na plecach, na podłodze. Unosimy kolana do góry i jedziemy na rowerze- poruszamy
nogami. 

PUSZCZAMY BAŃKI- zabawa oddechowa. 
Rodzic puszcza bańki, dziecko śledzą ich lot, usiłują je złapać. Potem samodzielnie puszcza bańki 
można również robić bańki za pomocą specjalnego urządzenia. 

Jak jeszcze można  bawić się z wodą?- rodzic pyta dziecka.

JAK ZROBIĆ PAPIEROWY STATEK Z ORIGAMI ?- zróbmy sobie dwa statki- dla dziecka i 
rodzica.
https://www.youtube.com/watch?v=hxHqIuvsx2M

JAK ZROBIĆ  ŻAGLOWY STATEK Z ORIGAMI ?- możemy również zrobić sobie żaglówki.

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

https://www.youtube.com/watch?v=Ui-ndYWcThA
https://www.youtube.com/watch?v=oPvRZtndWQM
https://www.youtube.com/watch?v=hxHqIuvsx2M


WYŚCIGI STATKÓW- nalejmy wody do dużej miski, wkładamy statki na wodę, ustawiamy na 
brzegu i dmuchamy w statki. Wygrywa statek, który pierwszy dopłynie do drugiego brzegu. 
Możemy również robić fale machając książką lub gazetą blisko statków.

ŚWIETNA ZABAWA !

GRATULACJE! PIĘKNE STATKI !

GOTOWE! UMYJMY 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

