
Dzień 3. 01.04.2020 Dzień uśmiechu

Grupa: biedronki

1.Zwracanie uwagi na kalendarz- liczenie dni tygodnia, miesięcy, ustalanie daty , 
pory roku oraz pogody panującej za oknem.

2.Zabawy dotykowe wywołujące uśmiech

-Dotykanie dłoni i przedramion materiałami o różnej fakturze np.: gąbka , zmiotka do
kurzu, szmatka, zmywak druciany.

-Wkładanie rąk do miski wypełnionej np. makaronem, grochem, ugotowanym i 
ostudzonym budyniem,

-Szukanie drobnych przedmiotów w koszu lub worku bez udziału oczu np.: kluczy, 
pudełka , łyżeczki – zgaduj zgadula

-masaż pleców dziecka naprzemiennie ciepłą i zimną butelka z wodą ,

-Kreślenie na plecach dziecka różnych figur.

3.Zabawa ruchowa przy ulubionej muzyce – swobodny taniec , podskoki i kręcenie 
się wspólne z rodzicem

Wprowadzenie do tematyki zajęć – zagadka. Rodzic zapowiada, że dzisiaj będzie 
mowa o pewnym specjalnym dniu. Zanim powie, o jaki dzień chodzi, prosi, by 
dziecko rozwiązało zagadkę.

Dorośli to robią czasami.

Robimy to zwykle wtedy,
Gdy dobry humor mamy,
Gdy ktoś powie coś śmiesznego,
Kiedy zdarzy się coś miłego.
A każdy wam powie,
Że on to – zdrowie.
(rozwiązanie: śmiech)

4.Wspólne szukanie daty w kalendarzu z napisem prima –aprilis

5.Zabawa śmiechem: Rodzic prosi dziecko by naśladowało śmiech:

■    małej dziewczynki,
■    Świętego Mikołaja,
■    małej myszki,
■    lwa,
■    króla wielkiego państwa,
■    starszej pani,

6. Praca plastyczna : klaun

Papier kolorowy, talerzyk deserowy, nożyczki, klej , kolorowe gazety , plastelina .



Na kolorowy  papier przyklejamy wycięte z białego papieru koło odrysowane przy 
pomocy talerzyka deserowego. Na kolorowym papierze rysujemy ósemkę wycinamy 
ją i przyklejamy pod białym kołem to będzie mucha. Z plasteliny przyklejamy na 
białym kole oczy, nos a buzie kleimy z kuleczek kolorowej gazety. Włosy  możemy 
zrobić z papieru lub plasteliny . Na muszce można przykleić małe kolorowe 
kółeczka,  które potem liczymy wspólnie z dzieckiem. Z kolorowego papieru 
wycinamy odpowiedniej wielkości trójką który będzie czapką i umieszczamy go na 
głowie klauna.


