
ZESTAW AKTYWNOŚCI 
do realizacji przez dziecko przy wsparciu rodziców

Temat kompleksowy:  Książka moim przyjacielem
Piątek 16 kwietnia

Fizyczny obszar rozwoju dziecka:

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. 

Bajkowa opowieść – zabawa paluszkowa. 
W bajkowym świecie, w kolorowym świecie (zataczamy łuk jedną ręką, potem drugą
„rysujemy” tęczę).
 Z serduszek piernikowych domek znajdziecie (łączymy palce dwóch dłoni – tworząc
z nich serce, następnie robimy „daszek”)
 Obok domu – ścieżka. Do domu krasnoludków (prostujemy po kolei palce prawej
dłoni – zaczynając od najmniejszego) 
Wędruje  Królewna Śnieżka,  idzie  powolutku („idziemy” palcami prawej  dłoni  po
wnętrzu lewej) 
W orzeszka  łupince ktoś płynie,  jak gdyby w niewielkiej  łódeczce!  (naśladujemy
palcami falowanie wody) 
Przyjrzyj się dobrze dziewczynce – malutkiej  Calineczce. (przykładamy dłonie do
oczu – robimy „okulary”). 

Gimnastyka smyka
https://www.youtube.com/watch?v=oD_4YBKMKFs

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka:
To już piątek. Tak czas pędzi do przodu, a my razem z nim 

https://www.youtube.com/watch?v=oD_4YBKMKFs


Zadanie na dziś:

Społeczny obszar rozwoju dziecka:

Pamiętacie  jakie  są  magiczne  słowa?  "Przepraszam,  proszę,  dziękuję.
Używajcie ich w ciągu dnia, są one bardzo wazne w naszym życiu.



Poznawczy obszar rozwoju dziecka:
1.  Zabawa  teatralna  ”Jesteś  książką”-   Rodzicu  możesz  zaproponować

dziecku aby pokazało :
– Jesteś małą, cienką książką, którą porwał wiatr.
– Jesteś grubą księgą, która leży oparta o ścianę.
– Jesteś książką, którą ktoś dotyka brudnymi
rękami.
– Jesteś książką, którą właśnie ktoś przegląda
strona po stronie.

 2. Zagadki. 





3. „Moja ulubiona postać z bajki”- praca plastyczna.
Niech dziecko narysuje, lub wykona z dostępnych materiałów w domu według 
własnego pomysłu ulubioną postać z bajki.

4. Ćwiczenie umiejętności czytania z literą Sz, sz – tekst przesłany e-mailem 
(grupa Jagódki)

Codziennie


