Dzień dobry

Witam po weekendzie

PONIEDZIAŁEK 01. 06. 2020 r.
Kochane Dzieci!
Dzisiaj ważny dla Was dzień.
Dziś Dzieci na całym świecie mają swoje święto.
1 czerwca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Dziecka.
Niektórzy z Was pojawią się dzisiaj w przedszkolu, ale niestety z powodu
epidemii koronawirusa nie będziemy mogli obchodzić tego święta,
tak jak to było w poprzednich latach.
Nie urządzimy sobie tańców w ogrodzie przedszkolnym,
ale możecie zaprosić do zabawy swoich rodziców
i przy okazji pouczyć ich kolejnych przedszkolnych piosenek i tańców.
Życzę Wam miłej zabawy:
Pani Ewa
1. „Zabawy i ćwiczenia poranne”.
„W przód i w tył”– zabawa ruchowa z elementem marszu.
Marsz w różnych kierunkach, na mocne uderzenie w bębenek (lub klaśniecie) dziecko
zatrzymuje się i maszeruje tyłem. Kolejne mocne uderzenie zmiana kierunku marszu.
„Ręce - nogi - głowa” – zabawa ruchowa. Dziecko stoi w na dywanie. Maszeruje w różnych
kierunkach, na hasło wymienione części ciała ma dotykać do podłogi,
np. dwie nogi i ręka, jedna noga i dwie ręce, dwie nogi i dwie ręce, dwie nogi,
ręka i głowa.
Dziecko maszerują po obwodzie koła, na hasło: hop - podskakuje obunóż, następnie dalej
maszeruje.
2. „Dzień Dziecka” – dyskoteka z okazji Dnia Dziecka.
Wspólna zabawa dziecka z rodzicem przy piosenkach znanych z przedszkola.
„Kaczuszki” - zabawa muzyczna – ruchowa do znanej piosenki.
Dziecko uczyło już rodzica tej piosenki 2 kwietnia 2020 roku,
kiedy realizowaliśmy temat o zwierzętach w gospodarstwie

Tekst piosenki „Kaczuszki” (twórczość własna Pani Ewy i Pani Marty

)

Ta kaczuszka skrzydła ma,
ta kaczuszka skrzydła ma,
I ogonek też ma
Kwa, kwa, kwa – powtarzamy 4 razy
Bo wszystkie kaczki lubią wodę
i uwielbiają kąpać się.
Kochają pływać i nurkować,
wesoło chlapać i wodę pić.
Link do piosenki: https://www.youtube.com/watch?v=XLMKZetKhOg
„Jedzie pociąg z daleka” – zabawa muzyczno – ruchowa z wykorzystaniem tekstu
i melodii piosenki.
Dziecko uczyło już rodzica tej piosenki 28 kwietnia 2020 roku,
kiedy realizowaliśmy temat o Polsce
Dziecko jest maszynistą, rodzic ustawia się w pociągu za dzieckiem. Dziecko z rodzicem
śpiewa piosenkę „Jedzie pociąg z daleka”.
Piosenka „Jedzie pociąg z daleka”
Jedzie pociąg z daleka,
na nikogo nie czeka,
konduktorze łaskawy
zabierz nas do Warszawy,
konduktorze łaskawy,
zabierz nas do Warszawy
Konduktorze łaskawy,
zabierz nas do Warszawy,
trudno, trudno to będzie,
dużo osób jest wszędzie,
trudno, trudno to będzie,
dużo osób jest wszędzie.
Pięknie Pana prosimy,
jeszcze miejsce widzimy,
a więc prędko wsiadajcie,
do Warszawy ruszajcie,
a więc prędko wsiadajcie,
do Warszawy ruszajcie.

Jedzie pociąg z daleka,
ani chwili nie czeka,
konduktorze łaskawy,
zabierz nas do Warszawy,
konduktorze łaskawy,
zabierz nas do Warszawy,
konduktorze łaskawy,
zabierz nas do Warszawy,
Zabierz nas do Warszawy.
Link do piosenki: https://www.youtube.com/watch?v=PjUopo-DJio
„Krasnoludek” – zabawa muzyczno – ruchowa z wykorzystaniem tekstu i melodii
piosenki.
Dzieci znają piosenkę z przedszkola
Wąską dróżką przez ogródek
Idzie sobie krasnoludek
Dokąd idziesz, mój malutki?
Idę do swej krasnoludki.
Wąską dróżką przez ogródek
już nie idzie krasnoludek.
Tylko patrzy do około,
by go nie ugryzła pszczoła.
Siabadabada, dibidibidi x3
Idę do swej krasnoludki.
Link do piosenki: https://www.youtube.com/watch?v=TFh2hW0KEmc
Układ taneczny podobny do naszego znajdą Państwo w tym linku:
https://www.youtube.com/watch?v=DFMVgeOyhfA
Różnica polega na tym, że my podczas refrenu zatrzymujemy się,
na słowa siabadabada
dibidibi kręcimy młynek na wysokości klatki piersiowej
na ostatnie di wyrzucamy ręce w górę

Zabawa przy piosence „Gimnastyka”.
Dziecko uczyło już rodzica tej piosenki 4 maja 2020 roku,
kiedy realizowaliśmy temat o zmysłach
„Gimnastyka”.
Bo gimnastyka to fajna sprawa
Dla nas wszystkich to zabawa
Ręce w górę i w przód i w bok
Skłon do przodu, w górę skok.
Głowa, ramiona, kolana, pięty,
kolana, pięty, kolana, pięty
Głowa, ramiona, kolana, pięty
Oczy, uszy, usta, nos.
Link do piosenki: https://www.youtube.com/watch?v=JDSQlxZ_scY

Podczas śpiewania lub wypowiadania tekstu pokazujemy części ciała.
Zabawę powtarzamy kilkakrotnie, za każdym razem w szybszym tempie.
Zabawa przy piosence „Ojciec Wirgiliusz”.
Dziecko uczyło już rodzica tej piosenki 27 maja 2020 roku,
kiedy realizowaliśmy temat o rodzinie
Jedna dziecko/ rodzic w środku koła, przy słowach: Róbcie wszystko to co ja, to co ja,
pokazuje ruch, gest, który powtarzają pozostali członkowie rodziny.
„Ojciec Wirgiliusz”
Ojciec Wirgiliusz uczył dzieci swoje,
A miał ich wszystkich
Sto dwadzieścia troje:
Hejże, dzieci, hejże ha!
Hejże ha, hejże ha!
Róbcie wszystko to, co ja,
To, co ja.
Link do piosenki: https://www.youtube.com/watch?v=1j8WIR0lsCU

Zabawa przy piosence „Idzie Zuch”.
Dziecko uczy rodzica, bo zna pląs z przedszkola
„Idzie Zuch”
Przygotował zuch dwie nogi,
Do dalekiej ciężkiej drogi.
Noga lewa, noga prawa,
To dla zucha jest zabawa.
Ref: Idzie zuch, wicher dmucha,
I do tyłu ciągnie zucha,
Ale zuch się nie przejmuje,
I do przodu maszeruje.
Przygotował zuch dwie ręce,
Tylko dwie, bo nie ma więcej.
Ręka lewa, ręka prawa,
To dla zucha jest zabawa.
Ref: Idzie zuch, wicher dmucha,
I do tyłu ciągnie zucha,
Ale zuch się nie przejmuje,
I do przodu maszeruje.
Link do piosenki: https://www.youtube.com/watch?v=Q65L-_X6hB0

Jeżeli dziecko jeszcze ma ochotę potańczyć
możemy mu włączyć jego ulubioną dowolną piosenkę
i zaprosić do tańca w rytm muzyki
3. „Mój wymarzony prezent na Dzień Dziecka” - wykonywanie pracy plastycznej.
Dziecko rysuje prezent, który dostało lub chciałoby dostać na Dzień Dziecka.
Pracę plastyczną możemy wykonać kredkami ołówkowymi, świecowymi lub pastelami.
4. Zabawy dowolne.
Dzisiaj Twoje święto pobaw się swoimi ulubionymi zabawkami, zaproś rodziców do
wspólnej zabawy
Pamiętaj dzisiaj musisz być uśmiechnięty

