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Poznanie dziecka z wybranymi zwyczajami i zabawami ich rówieśników z różnych części świata; rozwijanie w dziecku postawy szacunku dla inności fizycznej i kulturowej. Proponuję prezentację multimedialną   My dzieci świata https://youtu.be/zl_dYe03Yx0?t=3    
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* Zabawy ruchowe w domu – rozwijanie naturalnych czynności ruchowych. Dziś przed nami ćwiczenia ruchowe.  Proszę o zagospodarowanie w pomieszczeniu trochę wolnej przestrzeni. Proszę pokazać dziecku, jak prawidłowo wykonać każde zadanie.
1. Wprowadzenie – maszerowanie po obwodzie koła (może być wokół stołu lub po brzegu dywanu).
2. Zabawa „Deszczyk pada, słonko świeci”. Na słowa rodzica „słonko świeci” dziecko porusza się po pomieszczeniu – może skakać, biegać. Na sygnał „pada deszcz” – dziecko kuca i robi daszek ze swoich rączek. Zabawę powtarzamy kilka razy.
3. Ćwiczenie mięśni brzucha „Unoszenie”. – potrzebne będzie coś do podnoszenia np. piłka, gazeta, kartka papieru, plastikowy talerzyk, sznurek. Dziecko leży na brzuchu. Ręce - wyprostowane w łokciach – wyciąga do przodu i układa na podłodze  (ponad głowę). W rękach trzyma przedmiot. Na słowa rodzica „w górę” – dziecko stara się unieść przedmiot i trzymać przez chwilę nad podłogą (można liczyć z dzieckiem do trzech). Ćwiczenie powtarzamy kilka razy.
4. Zabawa ruchowa z elementem skoku i podskoku „Wiosenne kwiaty”. – potrzebne będą np. kartki papieru, albo skarpetki, albo puzzle (coś miękkiego, przez co dzieci będą mogły przeskakiwać i nie zrobią sobie krzywdy) (Przygotowanie: Rozkładamy co kawałek - w jednej linii – rekwizyty, czyli np. skarpetki, a następnie prosimy dziecko, żeby wyobraziło sobie, że te rozłożone przedmioty, to wiosenne kwiaty, na które trzeba uważać, żeby ich nie zniszczyć.) Zadaniem dziecka jest przeskakiwanie pomiędzy przedmiotami.
5. Zabawa ruchowa z elementem równowagi „Dotknij”. – potrzebna będzie książka, albo gazeta, lub kartka papieru. Dziecko stoi, trzymając oburącz książkę – ręce są wyciągnięte do przodu i wyprostowane w łokciach. Dziecko wykonuje wymach nogą, starając się dotknąć nią trzymany przedmiot. To samo zadanie wykonuje drugą nogą.
6. Ćwiczenie uspokajające – dziecko leży na plecach i spokojnie oddycha. Po upływie chwili, może wstać                                                                                                                                       
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*  „Zabawy z różnych części świata” – poznanie zabaw z różnych części świata, zwrócenie uwagi na podobieństwa i wspólne pomysły. Oglądanie prezentacji:  Dzieci z różnych stron świata, ich domy i zabawy.  Zachęcam rodziców do zabawy z dzieckiem, odczytywanie i zgadywanie zagadek  https://youtu.be/EPuZO3vVfXM?t=71.  file_3.wmf

                                                                                                                                                   * „Zwinny języczek ” – zabawy logopedyczne usprawniająca artykulację, usprawnianie narządów mowy. Dziecko trzyma lusterko, wykonuje ćwiczenia zgodnie z przekazem rodzica.                                                                                                                   
- Konik jedzie na przejażdżkę dz.naśladuje konika stukając czubkiem języka o podniebienie, wydając przy tym charakterystyczny odgłos kląskania.
- Wilk gonił zająca i bardzo się zmęczył, wysunął język i dyszy dz. wysuwa język jak najdalej na brodę - pokazuje dyszącego wilka.
- Huśtawka unosi się do góry, a potem wraca na dół dz.wysuwa język przed zęby i porusza nim tak, jakby się huśtał - raz do góry w stronę nosa, raz do dołu w stronę brody.
- Karuzela dzieci bardzo lubią kręcić się na karuzeli, twój język także -dz wkłada język między wargi a dziąsła i kręci nim raz w prawą, raz w lewą stroną  
Dla chętnych dzieci proponuję:                                                                                                                                                                   Piosenkę  Jesteśmy dziećmi  https://youtu.be/7K3_mSb1zRQ?t=2,                                                                                                                  Wiersze i rymowanki dla dzieci  https://youtu.be/dWGT1UzAW90?t=22              
 Miłej zabawy   kontakt e-mail: r.jedrzejczak@naszabajka. com ,   j.steciuk@naszabajka.com                                                                                                                                            



