Zabawy i ćwiczenia na czwartek 21.05.2020r.

•• Zabawa dydaktyczna O którym koledze mówimy? ( do zabawy potrzebne będzie zdjęcie grupowe, na którym są koledzy i koleżanki z przedszkola)
Rodzic wybiera jedno dziecko ze zdjęcia, omawia wygląd wybranego kolegi, ukierunkowuje dziecko mówiąc np.:
−− jest to chłopiec 
−− ma krótkie i ciemne włosy
−− ma piwne oczy
−− jest wysoki
−− jest ubrany w czerwoną bluzkę itd.
Odgadujące dziecko słuchając określeń dotyczących jednego kolegi,
podawanych przez Rodzica, próbuje ustalić, o kogo chodzi. Gdy odgadnie imię opisywanej
osoby nastepuje zmiana ról. 

•• Zabawa rozwijająca wyobraźnię, zdolności obrazowania tekstu ruchem, wyrażania emocji

Pozyskane przez Rodzica nagranie wybranej muzyki pasującej do opowiadania, gazety, klocki,
aktorzy: mama, dziecko, pluszowy kot, krzesełko i kocyk (zasłona).

Przebieg zajęć:
Rodzic włącza nagranie muzyki o tajemniczym nastroju. https://www.youtube.com/watch?v=F1ABKRzSM1o                  
Dziecko wciela się w postać Tomka,
wykonując płynne ruchy, zgodne z nagraniem muzyki. Nasłuchuje.Rodzic gniecie gazetę lub
w inny wybrany przez siebie sposób naśladuje dziwne szmery. dziecko biegnie do mamy,
wskazuje kierunek, z którego dobiegają dźwięki, robi przerażoną minę. Razem z mamą
wraca do pokoju. Mama skrada się w kierunku, z którego słychać dziwne dźwięki. Odsłania
zasłonę. Tomek podskakuje wesoło, przestaje się bać. Bierze kotka na ręce, pokazuje go
mamie. Uśmiecha się i przytula swojego domowego przyjaciela.
Teksty Bożeny Formy:
• Tomek bawi się w swoim pokoju. Nagle słyszy dziwne szmery. Jest przerażony. Biegnie do mamy.
Mamusia postanawia sprawdzić, co to za odgłosy. Trzyma Tomka za rękę i wraca do jego pokoju.
Po cichu skradają się w kierunku firanki, zza której nagle wychodzi kot. Ach, to jego sprawka. Tomek bierze go na ręce, przytula, głaszcze i żartobliwie mu grozi. Uśmiecha się do mamy.
• Dzisiaj są urodziny Marty. Marta jest bardzo smutna, ponieważ wszystko jest przygotowane,
a goście nie przychodzą. Ciągle pyta rodziców, która godzina. Siada na fotelu i zaczyna płakać.
Nagle słychać dzwonek. Biegnie do drzwi – otwiera je… O!! Ze zdziwienia otwiera buzię. Ile
gości. Cała rodzina i dzieci. Wszyscy mają kolorowe balony i prezenty, uśmiechają się. Marta
jest szczęśliwa. Radośnie bije jej małe serduszko. Zaprasza gości do środka.
• Tymon bawi się z Arturem klockami. Jest bardzo zadowolony i szczęśliwy. Nagle podbiega do nich Tomek. Nie zwraca uwagi na Tymona. Szepce coś Arturowi do ucha i po chwili chłopcy odchodzą. Tymon jest bardzo smutny. Zaczyna płakać. Po chwili staje się bardzo zły. Niszczy piękną budowlę z klocków. Kładzie się na dywanie i płacze, uderzając rękami o dywan. Nagle podchodzą do niego Ada i Rafał. Pocieszają go i zapraszają do wspólnej zabawy. Tymon znów się uśmiecha. Jest zadowolony i miły.

•• Zabawa Lustro emocjonalne.
Dzieci dobierają się w pary z Rodzicem . Jedna osoba w parze jest lustrem, druga – przegląda się w nim.
Osoba stojąca przed lustrem wyraża miną, gestem, ruchem ciała różne emocje a lustro je powtarza. Po chwili następuje zmiana ról.

