Propozycje zabaw dla "Sówek" w dniach 24-26.02.2021 r.

26.02.2021 r.
Zabawa bez zabawek?
https://sway.office.com/mmINZgzB1JKkHaoj?ref=Link&loc=play

25.02.2021 r.
Dzień dobry
Kochane Dzieci, drodzy Rodzice dzisiejsze spotkanie rozpoczniemy od gimnastyki. „Sówki”
lubiły tę zabawę w przedszkolu. Mamy nadzieję, że chętnie ją sobie przypomną. Zapraszamy
do ćwiczeń również Rodziców, gimnastyka to naprawdę dobra sprawa!
W zabawie pomoże piosenka pt. Głowa, ramiona, kolana pięty.
https://www.youtube.com/watch?v=l-P0PfiZp9E

Gimnastyka dobra sprawa
Dla nas wszystkich to zabawa
Ręce w górę i w przód i w bok
Skok do przodu, w górę skok.
Głowa, ramiona, kolana pięty
Kolana, pięty, kolana, pięty
Głowa, ramiona, kolana, pięty
Oczy, uszy, usta, nos.

W czasie gimnastyki wesoło ćwiczyły różne części waszego ciała. Do kolejnego zadania
bardzo
potrzebne będzie lustro (możliwie największe). Popatrzcie na swoje lustrzane odbicie.

Niektóre części ciała występują parami. Czy potraficie odnaleźć te pary? (ręce, nogi, oczy,
uszy …)
Brawo, świetnie poradziliście sobie z ich wskazaniem.
Usiądźcie teraz wygodnie i posłuchajcie zagadki o jednej z ważniejszych części naszego ciała,
która jest właśnie parą.

Mamy je na głowie,
uważnie nimi słuchamy.
Dzięki nim różne głosy
z otoczenia znamy.

Uszy będą bardzo potrzebne do rozwiązywania kolejnych zagadek.
https://www.youtube.com/watch?v=eVPhhfQ9Xuc

Dziś zapowiada się piękna pogoda. Jeśli wyjdziecie na spacer, spróbujcie dalej bawić się
z rodzicami w zagadki i odgadujcie kto lub co wydało usłyszane przez was dźwięki.
Może będą to jakieś pojazdy, może ptaki lub inne zwierzęta.
Życzymy Wam miłego spaceru i udanej zabawy!

24.02.2021 r.
Witajcie kochane „Sóweczki” i mili Rodzice!
Czas, w którym dzieci i dorośli, dbając o siebie i innych, pozostają w domu jest trudny dla
nas wszystkich. Aby umilić go naszym „Sówkom”, przez będziemy zamieszczać propozycje
różnych zabaw do zorganizowania w domu. Mamy nadzieję, że spodobają się one dzieciom
i sprawią im wiele radości. Wszystkim w tym trudnym czasie życzymy zdrowia i wytrwałości.
Serdecznie pozdrawiamy „Sóweczki” i ich Najbliższych – panie Jola i Małgosia!
Na początek chcemy Was zapytać, czy pamiętacie, że dziś jest środa? Wczoraj był
wtorek. Jutro
będzie czwartek, a pojutrze piątek. Potem będzie sobota i po niej niedziela. Powiedzcie proszę
razem
z Rodzicami, jakie dni ma tydzień, zaczynając od poniedziałku. Świetnie Wam się udało!
Gratulacje!

Zabawa paluszkowa
Teraz zapraszamy Was do zabawy paluszkowej, powtarzajcie za Rodzicem - mamą albo tatą.
Prawa rączka, lewa rączka
pięć paluszków ma.
Paluszki witamy, głośno przeliczamy
ty i ja, ja i ty
1, 2, 3, 4, 5 (jeden dwa, trzy …, pierwszy, drugi, trzeci, czwarty...)

Rączki klaszczą
Do liczenia (do 10) i wskazywania na palcach kolejności liczenia zaprosi Was również
piosenka.
Pokazujcie, co robią ręce i liczcie je zgodnie z tekstem piosenki.
https://www.youtube.com/watch?v=4S9HVyB5G1Q

Rysunek „Moje rączki”
Na zakończenie z pomocą rodziców obrysujcie kształt swoich rączek i pokolorujcie je
kredkami.
Życzymy Wam miłej zabawy, do szybkiego zobaczenia :)

