PIĄTEK
TEMAT DNIA : TO ,CO CZUJĘ.

1. Ruch to zdrowie.
,,Butelkowy slalom’’

Uważacie, że poruszanie się slalomem jest łatwe? To spróbujcie to zrobić z
zawiązanymi oczami! Ta zabawa poprawia koncentrację, ćwiczy zapamiętywanie i
koordynację ruchową. Zaczynacie od rozstawienia dwóch butelek po pokoju. Dziecko
ma chwilę na przyjrzenie się i zapamiętanie gdzie stoją, po czym zawiązujecie mu
oczy. Zadanie polega na przejściu w taki sposób, aby nie przewrócić żadnej z
butelek. Gdy uda mu się przejść poziom, dokładacie kolejną przeszkodę i tak do
momentu, aż skończą Wam się w domu plastikowe butelki.
,,Rzucamy do celu’’

Prosta, ale zajmująca gra. Na podłodze stawiacie miskę lub wiaderko i wrzucacie do
niego piłki, balony lub zmięte w kulki gazety. Oczywiście wygrywa ten, kto wykona
najwięcej prawidłowych rzutów z linii mety. A jeśli chcecie ubarwić, zabawę, zrobić
coś kreatywnego, ciekawego i ładnego, sprawdźcie pomysł na grę zręcznościową z
papierowych talerzyków i rolki po papierze. Dokładną instrukcję znajdziecie na
stronie Dzieciaki w domu.
,,Skocz do mety!’’

W gry planszowe można grać nie tylko przy planszy! Wystarczy kostka do gry, dwa
sznurki na podłodze oznaczające start, metę i możemy zaczynać. Ustawiamy
zawodników przy pierwszej linii. Każdy z nich rzuca kostką i skacze tyle razy ile
oczek wyrzucił. Powtarzamy to aż ktoś przekroczy linię mety! Prawda, że proste? A
jakie zajmujące!

2. ,,Mam nosa’’- zabawy badawcze związane z zapachami, określanie zapachów
przyjemnych i nieprzyjemnych oraz źródła ich pochodzenia. Rodzic rozkłada na stole
różne przedmioty , które wydzielają zapachy : świeczka zapachowa, przyprawy :
goździki, cynamon, pieprz, plastry pomarańczy, cytryny. Dzieci wąchają zgromadzone
przedmioty i starają się rozpoznać zapach , nazwać go i powiedzieć z czym im się
kojarzy.
Rodzic pyta :
• Czy w domu czuć jakieś zapachy ?
• Skąd pochodzą ?
• Jakie to zapachy ?
3. Zabawa ruchowo – naśladowcza przy piosence - ,,Co robi powietrze’’ ,
wykonanie gestów zgodnie ze słowami piosenki.

https://www.youtube.com/watch?v=bPDLRyBvKxo
4.

Jak dbamy o nasze zmysły – zabawa dydaktyczna.

Rodzic zadaje pytania , a dziecko odpowiada przez podniesienie kartki z
napisem ,,tak’’ lub ,,nie’’- zawsze uzasadniając swój wybór.
- Czy powinniśmy oglądać książki , gdy stół jest dobrze oświetlony?
- Czy możemy głośno krzyczeć koledze do ucha ?
- Czy powinniśmy brudnymi rękami przecierać oczy ?
- Czy można słuchać bardzo głośnej muzyki ?
- Czy można jeść i pić bardzo gorące potrawy ?
5. ,, Zmysłowe skojarzenia ‘’
Rodzic podaje nazwy zmysłów, a dziecko mówi i pokazuje, z jaką częścią ciała
one mu się kojarzą. Np. węch- nos, wzrok- oczy, dotyk- ręka, smak – język.
6. ,,Węch i smak’’ – obejrzenie prezentacji.
https://www.youtube.com/watch?v=pooeW90op5Q

