Temat dnia: Zabawy z piłką.
Witam Was kochani i zapraszam do zabawy.
1.Powitanka- Wierszyk z pokazywaniem
„Rączki”.
Dwie małe rączki klaszczą,
a czasem się pogłaszczą,
w kolanka zastukają
i wszystkim pomachają.
2. Burza mózgów – dzieci szukają
odpowiedzi na pytanie: co może być
okrągłe? Rysują w powietrzu koło, a potem wymieniają swoje
propozycje. Rozwijanie dużej motoryki.
3. Słuchanie wiersza Doroty Gellner „Piłka”.
(Możesz posłuchać również tego wiersza
https://www.youtube.com/watch?v=30-TYFuzcgQ )
„Piłka”
[ 1 ] Po cichutku, po kryjomu,
wyskoczyła piłka z domu.
Hop! Hop! W górę! W dół!
Przeskoczyła świata pół.
[ 2 ] Zatrzymała się pod płotem,

zatańczyła z burym kotem.
Hop! Hop! Raz i dwa!
Obudziła złego psa!
[ 3 ] Gdzie jest teraz? Pośród
kaczek.
Kwaczą kaczki: – Kto tak
skacze?
[ 4 ] Ale piłka dalej zmyka.
Patrzcie! Wpadła do kurnika.
Hop! Hop! W górę! W dół!
Przestraszyła stado kur!
[ 5 ] Gdy odpocząć chciała
chwilę,
siadły na niej dwa motyle.
Każdy z nich pomyślał tak:
– Jaki duży, piękny kwiat!
[ 6 ] Biała koza, białą nóżką
potoczyła piłkę dróżką.
Pędzi piłka w stronę wiadra.
Bęc! Do zimnej wody wpadła!
– Oj! Do licha! – rzekła brzydko.
Chcę do domu! I to szybko!
Choć nie miała wcale nóg,

przeskoczyła – hop! – przez próg.
Zatrzasnęła z hukiem drzwi
i pod łóżkiem grzecznie śpi.
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4. Rozmowa kierowana na temat wiersza. Co robiła piłka?
Gdzie była? Jakie zwierzęta spotykała? Z czym pomyliły ją
motyle? Do czego piłka wpadła? Pokażcie, jak skacze piłka.
(Dzieci skaczą obunóż po całym pokoju).
5. Zabawa „Piłka”. Dziecko siedzi na dywanie. Rodzic turla
piłkę i mówi początek porównania,
np.: czerwony jak..., długi jak..., kolorowy jak..., miły jak...
Zadaniem dziecka jest dokończyć wypowiedź Rodzica i
odrzucić do niego piłkę. Ćwiczenie refleksu i logicznego
myślenia.
6. Ćwiczenie orientacyjno-porządkowe „Piłeczki”. Dzieci
spacerują po pokoju. Na słowa Rodzica: Piłeczki! zatrzymują
się i skaczą 2 razy na jednej nodze.
7. Karta pracy 1. Zadaniem dziecka jest rysowanie po śladzie,
odpowiednim kolorem kredki.

8. Posłuchaj piosenki o piłce (nagranie 1). Zapraszam Cię do
wspólnego śpiewania.
"Skacze piłka”
Skacze piłka po podłodze,
klap, klap, klap.
Gdy do ciebie rzucam piłkę,
To ją złap!
Skacze piłka po podłodze
Stuk, stuk, stuk,
gdy nie złapiesz to ucieknie,
chociaż nie ma nóg!
9. Zabawy plastyczne- wydzieranka.
Wydzieranka z papieru kolorowego to niezwykle wartościowa technika plastyczna dla dzieci.
Podczas darcia i naklejania papieru dziecko ćwiczy małą motorykę - precyzyjne ruchy palców oraz
koordynację oko-ręka. Ta zabawa plastyczna posiada także walor terapeutyczny - jest niezwykle
relaksująca.

Wyklej kolorowym papierem piłkę (karta pracy 2).
Pracę można podzielić na dwa etapy:
I – przygotowanie kolorowych kawałków papieru.
II- wyklejanie piłki.
Miłej zabawy 
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