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 Temat: Piknik rodzinny
Dzisiaj zajmiemy się  wdrażaniem do zgodnej zabawy podczas wspólnych działań; zachęcanie do
kreatywności poprzez interpretację utworów muzycznych.

1.”Rodzinka”- zabawa paluszkowa. Nauczcie się rymowanki o rodzinie, pokazując odpowiednie 
paluszki.
Ten duży- to dziadziuś (pokazujemy kciuk)

A obok – babunia (pokazujemy palec wskazujący)

Ten w środku -to tatuś. (palec środkowy)

A przy nim- mamunia. (palec serdeczny)

A to jest- dziecinka mała (palec mały)

A to- moja rączka cała! (machamy całą ręką)

2.  „Przenieś  piórko”-  zabawy  oddechowe  z  piórkami,  zwiększanie  pojemności  płuc.
Potrzebujemy dwie  kartki,  piórka i  słomki.  Na jednej  kartce umieszczamy piórka  i  za  pomocą
słomki staramy się je przenieść na drugą kartkę. Zobacz filmik -kliknij na obrazek.

3. „Gimnastyka z mamą”- zestaw ćwiczeń gimnastycznych:

– Wyścig żółwi- ćwiczenie na czworakach.

Będziemy potrzebowali woreczków z grochem. Bardzo łatwo je uszyć lub można wsypać groch lub
kaszę do woreczka na mrożonki.

Uczestnicy (dziecko i rodzice) ustawiają się na linii startu. Każdy zawodnik na plecach ma balast w
postaci woreczka. Każdy porusza się na czworaka najszybciej jak potrafi. Gdy woreczek spadnie
zaznaczamy od miejsca dokąd żółw dotarł. Następnym razem staramy się poprawiać swój rekord
i próbować dojść dalej.

– Przeprawa przez rzekę- ćwiczenie skoczne

https://www.youtube.com/watch?v=oj1OSaw3T5A


Wyobraźmy sobie, że przez Wasz pokój przepływa rzeka. Długi rwący potok rozciąga swoje brzegi
od stołu, aż do kanapy lub od ściany do ściany, w zależności od rozkładu mieszkania. Musimy
przejść na drugą stronę skacząc po kamieniach, ale tak, aby nie wpaść do wody. Czym są kamienie?
Poduszkami  jaśkami  lub  innymi  kawałkami  materiału.  (wszystko  po  czym  skakać  można;)  )
Rozłóżcie je na podłodze tak, aby przejście po nich nie było zbyt łatwe. I po każdym prawidłowym
przedostaniu się na drugi brzeg zmieniajcie ustawienie. Oczywiście na trudniejsze, tak jakby to był
kolejny etap do przejścia w grze.

– Tor przeszkód

Do jego wykonania  wykorzystajcie  to,  co  macie  w domu.  Mogą to  być  wielkie  kartony przez
środek, których trzeba się przeczołgać, poduszki, po których trzeba skakać, butelki, które należy
omijać czy krzesła, na które trzeba się wspinać!

– Rzucamy do celu- ćwiczenie rzutne

Na podłodze stawiamy miskę lub wiaderko. Zadanie polega na celnym wrzuceniu do niego piłki lub
zmiętych w kulki gazet. Wygrywa ten, kto wykona najwięcej prawidłowych rzutów z linii mety.

4. Deser dla całej rodzinki”- zajęcia kulinarne.  Przygotujcie wcześniej galaretkę oraz ulubione
owoce dziecka. Pokrójcie wszystko na kawałki i nabijajcie je na patyki do szaszłyków. Smacznego!

5. „Moja wesoła rodzinka”- piosenka.
Przypomnijcie sobie piosenkę, której uczyliśmy się w środę. Kliknij na obrazek.

Moja wesoła rodzinka
My rodzinę dobrą mamy,
zawsze razem się trzymamy!

https://www.youtube.com/watch?v=9CAEhPUDlA4


I choć czasem czas nas goni,
My jak palce jednej dłoni!

Ref. Mama, tata, siostra, brat
I ja – to mój mały świat!
Dużo słońca, czasem grad –
To wesoły jest mój świat!

Mama zawsze kocha czule,
ja do mamy się przytulę,
w bólu, żalu i rozterce,
bo mam mama wielkie serce!

6. Ścieżka sensoryczna. Jest to sposób na to, jak stymulować stopy i rozwijać wrażenia dotykowe. 
Przygotujmy rzeczy, które mamy pod ręką i po których dziecko może bezpiecznie chodzić np. 
sznurek, ryż, fasolę, guziki, watę, kamyki, drewniane klocki, kawałki materiału. Przyklejmy je na 
karton w niewielkich odstępach i rozłóżmy na podłodze. Świetne ćwiczenie dla bosych stóp, nie 
tylko dziecięcych!

Pozdrawiamy


