ZESTAW AKTYWNOŚCI
do realizacji przez dziecko przy wsparciu rodziców
Temat kompleksowy: Książka moim przyjacielem
Wtorek : 13 kwietnia
Fizyczny obszar rozwoju dziecka:
„Bajkowa gimnastyka” - zestaw zabaw ruchowych, rozwijanie ogólnej sprawności
fizycznej
Czerwony Kapturek – bieg po obwodzie koła, na umówiony sygnał wykonanie
skłonu raz do prawej nogi, raz do środka i raz do lewej nogi, naśladowanie
Czerwonego Kapturka, który zbiera kwiaty.
Pinokio – wykonanie pajacyków, naśladowanie skaczącego Pinokia.
Siedmiu krasnoludków – spacer po obwodzie koła w pozycji kucznej, z trzymaniem
dłońmi za kostki, naśladowanie krasnoludków maszerujących do pracy.
Mała Syrenka – leżenie na plecach, równoczesne unoszenie do pionu i opuszczanie
złączonych oraz wyprostowanych w kolanach nóg, naśladowanie syrenki, która
pluska ogonem.
Kubuś Puchatek – napinanie i rozluźnianie mięśni brzucha – jak Kubuś, który jest raz
głodny, a innym razem najedzony.
Jaś i Małgosia – stanie w parach, z twarzami zwróconymi do siebie nawzajem,
chwytanie się nawzajem za ręce, wykonywanie naprzemiennych przysiadów,
naśladowanie dzieci, które starają się ukryć przed Baba Jagą.
Kot w butach – wykonanie kociego grzbietu (naprzemienne zaokrąglanie i
prostowanie pleców w pozycji podpartej w klęku).
Królowa Śniegu – powolny spacer po obwodzie koła, nabieranie powietrza nosem,
wypuszczanie ustami, naśladowanie Królowej Śniegu, która mrozi świat swoim
oddechem.
Nadzorowanie etapów mycia rąk przy piosence.
Czy pamiętacie o myciu rączek?
Prawidłowe mycie rąk powinno trwać nie krócej niż 30 sekund. Obejrzyjcie filmik i
zaśpiewajcie piosenkę.
https://youtu.be/IhHUMTQ5kOc
Zabawy na powietrzu
Pobyt na powietrzu też jest ważny. W ciągu dnia zachęcamy do dowolnej aktywności
ruchowej dzieci na dworze
Czas bajki i odpoczynku:
W ciągu każdego dnia zachęcamy do wspólnej chwiliodpoczynku i relaksu przy

muzyce relaksacyjnej, czytanej przez Rodzica bajce.
Emocjonalny obszar rozwoju dziecka:

Społeczny obszar rozwoju dziecka:
Wiem, gdzie mieszkam – proponujemy utrwalenie znajomości adresu zamieszkania:
ulica, numer domu, mieszkania.
Stosujemy zwroty grzecznościowe, dziecko współdziała w pracach domowych,
wyraża szacunek wobec bliskich mu osób

Poznawczy obszar rozwoju dziecka:
1. Opowiadanie „Skąd się biorą książki?”
Najpierw autor musi spisać swoją propozycję wiersza albo opowiadania czy powieści
, które powstały w jego głowie. Później wysyła tekst do wydawnictwa albo spotyka
się z osobą, która jest wydawcą, aby omówić, czy tekst się podoba. Jeżeli utwór ,
który wymyślił i napisał autor się spodoba , wydawca decyduje się, aby wydać jego
książkę. Wtedy potrzebny jest ilustrator, który wykona ilustracje, i operator DTP,
który połączy tekst z ilustracjami na kolejnych stronach. Aby powstała książka ,
potrzebna jest jeszcze okładka- tym zajmuje się grafik. W redakcji redaktor
sprawdza, czy w tekście nie ma żadnego błędu, i kiedy wszystko jest już gotowe,
należy wysłać materiały do drukarni ,tam wszystkim zajmie się drukarz. Tak
przygotowany materiał trzeba poskładać w całość i skleić lub zszyć. Gotowe książki
zostają zapakowane w paczki i są wysyłane do księgarni, gdzie wszyscy mogą je
kupić.
1. Rozmowa: Po wysłuchaniu dziecko niech wymieni jakie osoby pracują

przy powstawaniu książek. Poniżej wymienione wyrazy dziecko może

spróbować przeczytać, przegłoskować lub przesylabizować.

2. Zabawa matematyczna ”Porządek na półce”- Rytmy

