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Drodzy Rodzice, Kochane Dzieci!

Od dzisiaj, będziemy w ten sposób spotykać się na zajęciach, wspólnie będziemy bawić się
i uczyć.Mam nadzieję, że miło spędzimy ten czas. Przesyłam dzieciom uśmiechy i buziaki,
wiem, że Wy też się do mnie uśmiechacie i ślecie zdalne całusy : )
Pozdrawiam i życzę dobrej zabawy.

Cele:
– ćwiczeniami  z  zakresu  motoryki  dużej  i  małej  oraz  koordynacji  wzrokowo-

ruchowej,
– ćwiczenie koncentracji uwagi na zadaniu, 
– usprawnianie  senoryczne zmysłu dotyku,
– utrwalanie umiejętności rozpoznawania i używania określeń zimne/ciepłe.

Przygotujcie dwie kuchenne miski z wodą, plastikowy kubek, mydło w płynie, lub płyn do
kąpieli,  małą gąbkę, kilka plastikowych małych klocków, lub figurek, albo klamerek do
bielizny oraz koc lub ręcznik na którym usiądziecie.
Proponuję  położyć koc,  lub ręcznik na podłodze,  wtedy nie  będzie  problemu z  rozlaną
wodą. Rodzic nalewa do jednej miski ciepłą, a do drugiej zimną wodę (2-3 kubki).
 
Zadania dla dzieci:

-  Zanurz   kilkakrotne  swje  ręce  w  wodzie  i  powiedz  (pokaż)  jaka  jest  woda   
zimna/ciepła (rodzic kilka razy zamienia ustawienie misek),

– Teraz za pomocą plastikowego kubeczka przelej  wodę z jednej  miski do drugiej,
skup się na zadaniu, żeby woda się nie rozlała,

– A teraz za pomocą mocz gąbkę w wodzie i wyciskaj do kubeczka, aż napełni się
cały- możesz zabawę powtórzyć,

– Teraz rodzic wlewa do miski z wodą trochę płynu do kąpieli lub mydła w płynie, robi
pianę iwrzuca do miski małe plastikowe klocki, zwierzątka lub klamerki do bielizny,
to będą nasze skarby, a Ty będziesz je łowić. Spróbuj to zrobić dwoma paluszkami
(kciuk i wskazujący).

Jeżeli zabawa podobała Ci się, możesz ją powtórzyć podczas kąpieli w wannie.

Myślę,  że  pora  na  zabawę  ruchową.  Proponuję  naszą  zabawę  w liska,  ale  chciałabym,
żebyście najpierw śpiewali  z  pokazywaniem- link  www.youtube.com Jazzowanki -lisek
łakomczusze .
Potem  możecie  przejść  do  piosenki  Lisek  łakomczuszek  z  animacją,-  link
www.youtube.com Śpiewające Brzdące, ale pamiętajcie, żeby podczas śpiewu pokazywać
nauczone gesty.
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