SKŁADAMY NAJSERDECZNIEJSZE
ŻYCZENIA WSZYSTKIM DZIECIOM. NIECH WASZ ŚWIAT BĘDZIE ZAWSZE
KOLOROWY I NIECH WSZYSTKIE WASZE MARZENIA SIĘ SPEŁNIAJĄ !!!!!

Materiały dla dzieci „Niby tacy sami, a jednak inni”
Dzień Dziecka to wyjątkowe, pełne radości i zabawy święto. To także czas
śpiewania. Może zanucicie razem z nami walczyka o domach, wyspach i
planetach pełnych szczęśliwych dzieci? Zapraszamy!
https://miastodzieci.pl/piosenki/walczyk-szczesliwych-dzieci/
• „Walczyk szczęśliwych dzieci”
Znam wyspę na morzu
gdzie dzieci mieszkają.
Są bardzo szczęśliwe,
kłopotów nie mają.
Są silne i zdrowe i pełne radości.
I nie ma tam gniewu ni złości.
Refren:
To walczyk na piasku.
Muszelki, bursztyny.
I słońce i morze.
Chłopaki, dziewczyny.
To walczyk leciutki
jak ptaków fruwanie.
Radosne na trzy wirowanie.
Znam pewną planetę
ogromną i piękną
gdzie dzieci codziennie

z latawcem gdzieś biegną.
Bo bardzo by chciały
polecieć nad chmury.
A słońce uśmiecha się z góry.
Refren:
To walczyk pod niebem.
Różowe latawce.
Chłopaki, dziewczyny.
Zabawy i tańce.
To walczyk leciutki
jak ptaków fruwanie.
Radosne na trzy wirowanie.
Znam domek za lasem
drewniany, malutki.
W nim koty, gołębie
i trzy krasnoludki.
To domek gdzie bajki
od zawsze mieszkają.
Więc dzieci ten domek kochają.
Refren:
To walczyk z bajkami.
Już cały świat tańczy.
Chłopaki, dziewczyny
kochają ten walczyk.
To walczyk leciutki
jak ptaków fruwanie.
Radosne na trzy wirowanie.
• Zabawy taneczne
Disco Kids - Tancz, Tancz, Tancz
https://www.youtube.com/watch?v=6BwHuwiknOs
Disco Kids - Ruda Tanczy Jak Szalona (Lyric video)
https://www.youtube.com/watch?v=SjBjkjM-1B
Układy taneczne # 1 - Przywitanie i rozgrzewka
https://www.youtube.com/watch?v=l78D-0TKWBM&t=227s

Układy taneczne # 10 - Taniec połamaniec
https://www.youtube.com/watch?v=RrsdZz3wkCo
• Jo-Jo Zabawka
Zabawa polega na odbijaniu kulki o własną rękę, gdy koniec gumki
przymocowany jest do palca. Oczywiście im dłużej i szybciej tym lepiej:)
Zabawa wymaga odrobiny zręczności i jest świetnym ćwiczeniem koordynacji
wzrokowo- ruchowej.
Materiały i przybory:
•

balonik

•

kasza jaglana lub inna drobnoziarnista, ryż

•

gumki recepturki

•

lejek lub odcięta góra z butelki plastikowej

1. Koniec balonika naciągamy na gwint lejka lub lejka zrobionego z plastikowej
butelki.

2. Napełniamy balonik kaszą aż uzyskamy niewielką, zbitą kulkę.
3. Ostrożnie zdejmujemy balonik z lejka, upychamy kaszę aby nic nie pozostało
w wejściu balonika i zawiązujemy supełek.

4. Z gumek recepturek robimy sznureczek.

5. Sznureczek zrobiony z gumek recepturek mocujemy na supełku balonika i jojo jest gotowe do zabawy!

Koniec gumki recepturki mocujemy na środkowym palcu- zabawa polega na
odbijaniu kulki o własną dłoń. Im dłużej i szybciej tym lepiej! Proponujemy
bawić się tak wykonanym jo-jo na dworze– w razie pęknięcia balonika [co przy
intensywnej zabawie może się oczywiście zdarzyć] nie będzie problemu z
posprzątaniem bałaganu:)

•

Co jest cięższe, a co lżejsze? – zabawy z zastosowaniem wagi
szalkowej, porównywanie masy przedmiotów
Karta pracy, cz. 4, s. 55

Waga i ważenie
https://www.youtube.com/watch?v=fPXhLEjH_FQ
KACZOR DONALD - jak działa waga.
https://www.youtube.com/watch?v=TzVrlCYfMrA
Ćwiczenie w czytaniu. Książka (s. 82–83) ; Książka (s. 90–91)
Karty pracy, cz. 4, s. 56–59

