1.Zabawy ruchowe „Zawodowa gimnastyka” – rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej
Zachęcam do wspólnych ćwiczeń z dzieckiem:
Listonosz wrzucający listy do skrzynki – dzieci stoją w pozycji wyprostowanej, trzymając
ugięte w łokciach ręce na wysokości klatki piersiowej, wykonują wypad w bok, uginając
lekko kolana, prostując ręce i rozkładając je jednocześnie na boki; potem następuje
powrót do pozycji wyjściowej i wykonanie wypadu w przeciwną stronę.
Górnik zjeżdżający do kopalni – dzieci wykonują przysiady.
Kurier dostarczający paczkę – dzieci wyciągają ręce w górę, a następnie wykonują skłon
w przód w taki sposób, aby tułów i nogi utworzyły kąt prosty.
Fryzjer tnący nożyczkami – dzieci przyjmują pozycję leżącą na plecach, unoszą
wyprostowane nogi i wykonują delikatne wymachy na boki, tzw. nożyce.
Hydraulik przepychający zatkaną rurę – dzieci wykonują skłony w przód z pogłębieniem.
Kucharz – dzieci napinają mięśnie brzucha i pokazują, jak wyglądają, gdy są głodne, a
następnie rozluźniają mięśnie i prezentują, jak wyglądają, gdy zjedzą to, co przygotował
kucharz.
Kelner rozglądający się, czy goście go potrzebują – dzieci stoją w pozycji
wyprostowanej, trzymając ręce na biodrach, i wykonują skręty tułowia.
2. Zabawa muzyczna „Kim zostanę, gdy dorosnę” / wysłuchanie
– umuzykalnianie dzieci, rozwijanie koncentracji uwagi oraz pamięci słuchowej.

piosenki

Po wysłuchaniu piosenki zadaniem dzieci jest wymienienie zawodów występujących
w piosence.

Kim zostanę, gdy dorosnę (sł. Teresa Błaszczyk, muz. Maria Peszat)
Ref. Kim zostanę, gdy dorosnę?
– myśli dziecko na wsi, w mieście.
Wiele różnych jest zawodów…
Który wybrać? Nie wiem jeszcze.
Mogę zostać kosmonautą,
by w przestworzach podróżować.
Albo lepiej marynarzem
– z morską falą się mocować.
Mogę zostać też strażakiem
i pomagać ludziom wszędzie.
Pożar, powódź czy wypadek
– dzielny strażak wnet przybędzie!

Mogę zostać profesorem
lub muzykiem być w operze.
Mogę także być kolarzem
– pędzić szosą na rowerze.
Mogę także być lekarzem,
który dzieci mądrze leczy,
lub co pomaga dorosłym
kiedy ich choroba dręczy.
Oj, zawodów jest niemało!
Dla mnie wybór jeszcze trudny…
Jednak powiem dzisiaj śmiało
– chcę, by zawód nie był nudny.

A o 12.30 zapraszam serdecznie do kącika czytelniczego ☺
Do zobaczenia online

