
 Środa dn. 25.03.2020r.

Drodzy Rodzice i Drogie Dzieci ! 

Witamy Was w piękny wiosenny dzień. Na dzisiejszych zajęciach pośpiewamy
i  poćwiczymy.  Będziemy  rozwijać  swoje  kompetencje  w  obszarze  zdrowotnym,
bezpieczeństwa i muzycznym. 
Naszym  celem  będzie  poznanie  piosenki  „Maszeruje  wiosna”  oraz  rozwijanie
umiejętności  poruszania  się  według  wskazówek,  bieganie,  skakanie  oraz  nauka
utrzymywania równowagi.  

Zapraszamy do wspólnej zabawy !

CZEŚĆ I

1. Posłuchajcie i zaśpiewajcie naszą piosenkę na powitanie,                                   
(poniżej link do piosenki)
https://www.youtube.com/watch?v=fLX5nj9jeuk

2. Posłuchajcie  piosenki  „Maszeruje  wiosna”  a  następnie  spróbujcie  słuchając
ponownie  piosenki,  poruszać  się  swobodnie,  możecie  maszerować  i
podskakiwać.
Poziom1.
Można podskakiwać z podporą tzn. trzymając rodzica za ręce
(poniżej link do piosenki) 
https://youtu.be/LFPthrmErcY

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=fLX5nj9jeuk
https://youtu.be/LFPthrmErcY


3. Zapraszamy Was do ćwiczeń gimnastycznych:

• „Przyleciały ptaki” - poruszajcie się swobodnie, w miarę możliwości możecie
pobiegać, pomaszerować, rękoma naśladując lot ptaków, 
Poziom 1.  stanie z podporą i ruszanie rękoma z wykorzystaniem metody F.
Affolter

• „Bociany  chodzą  po  łące”  -  poruszajcie  się  swobodnie:  unosząc  kolana
wysoko. Na sygnał, bociany stajecie nieruchomo na jednej nodze,

Poziom1. Stanie na jednej nodze z podporą (ręce trzymają się np. poręczy lub
rąk rodzica)

• Poziom  2.  Podczas  naśladowania  chodu  bociana  dziecko  stoi  z  podporą;
można podnosić stopy z wyk met Affolter.



• „Zajączki”  -  poruszajcie się  swobodnie,  naśladując  skaczące  zajączki.  Na
sygnał skaczemy wysoko i daleko,
Poziom1.  Dziecko stoi z podporą  w miejscu, próbuje naprzemiennie zginać
i prostować nogi

• „Skaczące żabki” - skaczemy dużymi susami, naśladując żabki na łące,
Poziom 1- zadanie jak wyżej.

• „Wypatrujemy  wiosny  przez  lornetkę”  -  leżąc  na  brzuszkach  wygodnie  na
podłodze unieście  lekko głowę,  możecie  oprzeć  głowę na rękach i  patrzcie
przez chwilę przed siebie, 



Poziom1. Rodzic wspomaga dziecko, wykorzystując metodę Affolter.

CZĘŚĆ II

1. Zaśpiewajcie i zatańczcie do piosenki „Maszeruje Wiosna"  (link do piosenki
na górze strony).

2. „Kałuże”- rozłóżcie na podłodze gazety i na sygnał, przeskakujcie przez gazety
Poziom 1  Można dowolnym sposobem dotrzeć do (kałuży) gazety lub dojść
przy pomocy rodzica przeskakiwać.

Propozycja  zabaw  podzielona  jest  na  dwie  części  zabawowe.
Część I poranna, II popołudniowa.

 Poziom  1  i  2 dostosowany  jest  do  potrzeb  i  możliwości  dzieci  posiadających
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Rodzic dostosowuje poziom zadań do
możliwości swojego dziecka.

Życzymy udanej zabawy ! 
 

Nauczyciele: Małgorzata Gerek, Ewa Chmielewska, Magalena Kołak 

!!! Bardzo prosimy aby na jutrzejsze zajęcia przygotować cebulkę.


