23.04.2020 Goście w ogrodzie : Żaby
1.
Zwracanie uwagi na kalendarz – liczenie dni tygodnia, miesięcy, ustalanie daty,
pory roku , pogody za oknem.
2.
Ćwiczenia oddechowe:
- „Wąchanie kwiatów” – powolne wciąganie powietrza nosem, czynność powtarzamy
kilkakrotnie ( można też wąchać perfumy lub inne zapachy);
- „Dmuchawce - latawce” – wciąganie powietrza nosem i dmuchanie jak najdłużej na
dmuchawiec;
- „Chłodzenie zupy” - ręce złożone na kształt głębokiego talerza, wciąganie powietrza
nosem, a wydmuchiwanie buzią;
- „Chuchanie na zamarznięte ręce” – tak, aby poczuć na nich ciepło;
- „Mecz ping – ponga” – siedzenie po przeciwnych stronach stolika i dmuchanie na piłeczkę
tak aby nie spadła na podłogę;
- Trzymanie w dłoni małego kłębka wełny lub piórka. Po głębokim wdechu nosem
zdmuchiwanie ich;
- Dmuchanie na świecę w taki sposób, aby płomień wyginał się, ale nie zgasł;
- Puszczanie baniek mydlanych. Zachęcanie do wykonania jak największej bańki mydlanej;
- Dmuchanie przez rurkę na lekkie przedmioty ;
3.Rozmowa dotycząca fragmentów wiersza Żabka
Jestem sobie zielona żabka
Jedna łapka, druga łapka
Wszystkich kończyn cztery
Dobre mam maniery
Lubię słońce, lubię wodę
Lubię skakać po przygodę
Taka ze mnie skoczna żaba
Co językiem wszystko zjada
Dzięki żabce mój mały
Nie będą Cię komary kąsały
Bo to mój przysmak wielki
tak jak muszek rój wszelki
4. Opiekun lub rodzic opowiada dziecku o żabkach które można spotkać w ogrodzie lub nad
stawami. Można wspólnie obejrzeć obrazki przedstawiające żaby w różnym środowisku i o
nich porozmawiać.
5. Praca plastyczna Żaba :
Plastikowa butelka,, karton guziki, koraliki, wykałaczki, flamaster , drucik, plastelina, klej,
nożyczki, nożykiem . 1. Z plastikowej butelki odcinamy nożykiem spód.
2. Wykałaczki malujemy na zielono, następnie wbijamy po 3 w kulkę plasteliny. Na końcach
przyklejamy wycięte z papieru palce. 3 Nogi doklejamy do tułowia żaby. Z kolorowego
drucika wykonujemy usta. Żabie oczy robimy z guzików i koralików

