Dzień dobry
Kochane Biedroneczki!
Drodzy Rodzice!

PIĄTEK - 16.04.2021 r.
Temat dnia: „Ruch to zdrowie”.
Cele operacyjne:
Dziecko:
- wycina nożyczkami po linii prostej,
- wypowiada się na temat obrazka: wie dlaczego ruch ważny jest dla zdrowia,
- słucha opowiadania i odpowiada na pytania,
- potrafi wydzierać małe kawałki z papieru,
- dba o estetyczne wykonanie pracy plastycznej,
- ćwiczy świadomość ciała i wyczucie przestrzeni,
- rozwija ekspresję ruchową przy muzyce,
- rozwija pamięć i myślenie.
1. Powitanka „Wszyscy są witam Was” – usiądźcie z rodzicami wygodnie naprzeciw siebie
i zaśpiewajcie naszą powitankę:
https://www.youtube.com/watch?v=h9wMpq8kqkA
Wszyscy są, witam was!
Zaczynamy już czas!
Jestem ja,
jesteś ty,
raz, dwa trzy!

(klaskanie na przemian w swoje ręce i o kolana)
(klaskanie na przemian w swoje ręce i o kolana)
(wskazujemy na siebie)
(wskazujemy na mamę lub tatę)
(trzy razy klaszczemy w dłonie taty lub mamy)

Biedroneczko! Powtórz samodzielnie i z pamięci naszą rymowankę – powitankę, pokazując
odpowiednio gesty. Brawo! Świetnie sobie poradziłeś!
O zdrowie dbamy, rączkami się witamy!
Tak o zdrowie dbamy, że nóżkami się witamy!
I kończąc powitanie, siadamy na dywanie.

(machamy rączkami)
(tupanie w miejscu)
(klaskanie w dłonie)

2. Ruch to zdrowie – układanie obrazka z części – Karta Pracy str. 50
Przedszkolaku, wytnij i ułóż obrazek z 6 części. Opowiedz jak dzieci dbają o zdrowie.

3. Moje serduszko – zabawa badawcza.
W stanie spoczynku: posłuchaj bicia swojego serca i następnie
bicia serca twojej mamy lub twojego taty. Rodzic wyklaskuje
prosty schemat rytmiczny naśladujący bicie serca - dziecko
naśladuje ten rytm klaszcząc, klepiąc w uda, stukając palcem
w podłogę.
Wykonaj z mamą albo z tatą podskoki, przysiady. Posłuchaj teraz jak bije Twoje serduszko.
Czy zauważyłeś różnicę w tempie uderzeń serca przed i po ćwiczeniach?
Rodzic wyjaśnia znaczenie serca dla zdrowia i życia. Można też obejrzeć wspólnie bajkę Było sobie życie | Serce | Odcinek 7.
https://www.youtube.com/watch?v=Mks_RReQBNc
4. Piękne serce – słuchanie opowiadania rodzica – rozwijanie empatii.
Kacper pomaga mamie robić zakupy. Ale chyba raczej przeszkadza, bo ciągle słychać:
- Mamo, kup mi SpongeBoba! Mamo, kup mi tę śmieciarkę! Mamo, kup mi tę hulajnogę!
Pomysły Kacpra zmieniają się co chwilę, a mama wie, że Kacper jest zniecierpliwiony i trzeba
wracać do domu.
Ale w domu Kacper, już od kilku dni domaga się hulajnogi. Nawet w przedszkolu
wszyscy wiedzą o marzenia Kacpra i sąsiadka, Pani Ola też wie. Nawet pytała jakiego koloru
hulajnogę chce mieć. Wiadomo, że zieloną. To przecież najfajniejszy kolor na świecie!
A dzisiaj Kacper wchodzi do swojego pokoju, a tam … zielona, zieloniutka hulajnoga!
Jego wymarzona! Własna! Tym razem chłopca nie trzeba było namawiać do jedzenia. Połknął
w mig i z hulajnogą pobiegł na podwórko.
- Gdzie te dzieciaki? Muszę im pokazać co mam! Kacper jedzie na hulajnodze, odpycha się i
coraz szybciej jedzie. Ojej! Chłopiec nie zauważył leżących kamieni i proszę, co się stało.
Hulajnoga ma urwanie koło, a Kacper – rozbity łokieć. Dzieciaki się śmieją, tylko Szymon –
nie.
- Kacper, wiesz co – mówi Szymon. Dopóki twoja hulajnoga nie będzie naprawiona, pożyczę
Ci swoją. Będziemy jeździć na zmianę. A moja też jest ładna, prawda? Ma zielone paski.
Biedroneczko, odpowiedz teraz na pytanie:
- Co to znaczy, kiedy mówimy o kimś, że ma wielkie serce?
Brawo! Masz rację! Kiedy mówimy o kimś, że ma wielkie serce, to znaczy że ta osoba jest
dobra, często pomaga innym, troszczy się o innych, nie robi nikomu przykrości.

5. Serce – wyklejanka kolorowym papierem.
Rodzic przygotowuje duże serce wycięte z kartki formatu A4 – najlepiej, gdyby była to kartka
techniczna. Następnie odrywa kawałki z czerwonego papieru ( może być również purpurowy,
różowy ) i wykleja nimi serce. Gdyby ktoś nie miał w domu kolorowego papieru można
pokolorować kredkami, albo farbami lub wykleić plasteliną.

6. Ćwiczę moje ciało – improwizacje ruchowo – taneczne.
Drogi Przedszkolaku! Taniec to ruch, radość i energia! Więc przyszedł teraz czas na wasze
taneczne improwizacje! Niech mama i tata włączy waszą ulubioną piosenkę lub muzykę, a Ty
zatańcz jak tylko chcesz! 😊
Można wykorzystać piosenkę poniżej:
https://www.youtube.com/watch?v=xm93WFJ7bNs
Chętnie zobaczymy Wasze tańce – wygibańce. Tak więc czekamy na wasze filmiki 😊
7. Co o zdrowiu wiedzą przedszkolaki? – mini konkurs – rozwijanie myślenia, pamięci.
Biedroneczko, przygotuj teraz skrzynkę klocków (mogą być też patyczki, kredki, co tylko jest
pod ręką) i odpowiedz na pytania quizu. Za każdą poprawną odpowiedź przyznaj sobie 1 punkt
– 1 klocek. Po zakończeniu quizu policz, ile punktów zdobyłeś.
Gotowy?! Tak więc do dzieła! 😊
Rodzic zadaje pytania dziecku:
- Czy trzeba jeść dużo warzyw?
- Dlaczego trzeba jeść dużo warzyw?
- Czy trzeba jeść dużo owoców?
- Dlaczego trzeba jeść dużo owoców?
- Dlaczego nie można jeść dużo słodyczy?
- Czy dla zdrowia potrzebne są spacery, zabawy i ćwiczenia na świeżym powietrzu?
- Co trzeba zrobić, kiedy się zachoruje?
- Jak się zachowujemy u lekarza?
- Jak wygląda lekarz?
- Do czego służy termometr?
- Gdzie kupujemy lekarstwa?
Po zakończeniu konkursu rodzic nagradza dziecko oklaskami. Brawo!
8. Gimnastyka. A na koniec jeszcze troszeczkę gimnastyki dla zdrowia, bo wiecie, że
RUCH TO ZDROWIE!!! Można też wyjść na spacer lub do parku, jeśli pogoda pozwoli.
https://www.youtube.com/watch?v=FZ3pj_ZkldQ
https://www.youtube.com/watch?v=OZTYeTEZ2wA
Gra Miś "Ruch to zdrowie" Gra dla dzieci edukacyjna WSiP bajki piosenki dla dzieci bez
przemocy:
https://www.youtube.com/watch?v=ImUd_iXFFN4

ŻYCZYMY WAM MIŁEGO WEEKENDU! 😊❤

I DO ZOBACZENIA W PONIEDZIAŁEK
W PRZEDSZKOLU!

Pani Julia i Pani Sandra

