Środa 20.05.2020
Agnieszka Strzelczyk
Temat: Kocham mamę i tatę.
Rodzaj zajęć: zajęcia umuzykalniające
Cele:
- kształtowanie wyobraźni ruchowej i słuchowej
- nauka piosenki
Pomoce: kubek, rurka, karty pracy
Przebieg zajęć:
1. „Co ukrywa się pod materiałem?” – zabawa rozwijająca uwagę i pamięć wzrokową. Rodzic
prezentuje cztery przedmioty, np.: kolorową piłkę, konika, sznurek i butelkę. Następnie
przykrywa je materiałem. Dzieci nazywają przedmioty w takiej kolejności, w jakiej były
ułożone (zaczynając od strony określonej przez Rodzica, np. lewej).
2. Zabawa oddechowa „Burza w wodzie”. Każda osoba otrzymuje kubeczek wypełniony do
połowy wodą i rurkę plastikową. Dzieci dmuchają mocno przez rurkę w taki sposób, aby
powstały bąbelki.
3. Zabawa słowna „Co to jest?”. Dziecko opisuje przedmiot znajdujący się w sali, nie podając
jego nazwy. Rodzic odgaduje, o jakim przedmiocie jest mowa.
4. Zabawa usprawniająca mięśnie twarzy „Nasze minki”. Dzieci przemieszczają się po sali.
Na klaśnięcie i komendę Rodzica wykonują polecenia, np.: Uśmiechnięte minki! Smutne
minki! Radosne minki! Złe miny! Straszne miny! Dowolne minki!
5. Nauka piosenki Piosenka o mojej rodzinie. Rodzic pyta, co dzieci lubią najbardziej robić ze
swoimi rodzicami, z rodziną.
Naprowadza na odpowiedź typu: Bawić się razem. Wspólnie spędzać czas. Następnie
proponuje wysłuchanie piosenki opowiadającej o takim wydarzeniu. Odtwarza utwór.
6. Po wysłuchaniu piosenki Rodzic omawia z dziećmi treść i uczy je.
Piosenka o mojej rodzinie
1. Coś wam powiem w sekrecie:
Czy to zimą, czy w lecie
ja z rodziną lubię spędzać czas
na wędrówkach dalekich,
tam gdzie góry i rzeki,
i gdzie szumi nieprzebyty las.
Ref.: Rodzinna wyprawa,
noga lewa, noga prawa,
lewy but, prawy but.
Rodzinna wyprawa,
noga lewa, noga prawa
maszerują tup, tup.
2. Dziadek z mapą na przedzie
piękną trasą nas wiedzie,
za nim babcia, a za babcią ja.
Potem mama i siostra,
tatuś w tyle pozostał:

dźwiga plecak i prowadzi psa.
Ref.: Rodzinna wyprawa,
noga lewa, noga prawa,
lewy but, prawy but.
Rodzinna wyprawa,
noga lewa, noga prawa
maszerują tup, tup.
7. Układ ruchowy do Piosenki o mojej rodzinie.
Rodzic naukę ruchu do piosenki zaczyna od refrenu:
Rodzinna wyprawa, na ro- uniesienie lewej nogi, na -dzin postawienie kroku w miejscu – i tak
kolejno na zmianę,
noga oparcie lewej pięty przed sobą o podłogę, druga noga zgięta lekko w kolanie
lewa, postawienie lewej stopy przy prawej
noga oparcie prawej pięty przed sobą o podłogę
prawa, postawienie prawej stopy
lewy but, (tup) na tup tupnięcie lewą nogą
prawy but. (tup) na tup tupnięcie prawą nogą
Rodzinna wyprawa, jak poprzednio
noga lewa, jak poprzednio
noga prawa jak poprzednio i od razu marsz w miejscu
maszerują marsz w obrocie dookoła własnej osi
tup, tup. dwa tupnięcia jedną nogą.
W czasie 1. zwrotki dzieci parami maszerują po obwodzie koła, śpiewając.
8. Wykonanie ćwiczenia w KP4 (ćw. 2, s. 23 – Załącznik 1) – rozwijanie sprawności
grafomotorycznej, przeliczanie i tworzenie dwóch równolicznych zbiorów: kwiatów
czerwonych i szarych (narysowanych szarym flamastrem lub niepoprawionych).

Załącznik 1

2. Rysuj po śladzie czerwonym flamastrem tyle kwiatów, aby czerwonych i szarych
było tyle samo.
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