13.05.2020 - Zabawa muzyczno - ruchowa przy piosence „Kwiatkowa piosenka”
1. Przyjrzyj się planszy „MAJOWA ŁĄKA”. Czy widziałaś/łeś już kiedyś takie kwiatki?
Opisz wygląd poszczególnych kwiatów i postaraj się zapamiętać ich nazwy.
- Wskaż palcem maki
- Wskaż żółte kwiatki
- Jak nazywają się białe kwiatki z żółtym środkiem?
- Które to chabry?
Obejrzyj krótką bajkę. https://www.youtube.com/watch?v=xDHjZRyFOfU
2. Zabawa z pokazywaniem. Dzieci pokazują ruchem słowa opowiadania
Wianek dla mamy
Na majowej łące rosną różnokolorowe kwiaty,
unoszą dłonie od podłogi w górę,
pachnące maki, chabry, mlecze i rumianki.
unoszą dłonie do nosa, robią wdech nosem,
Dzieci przyszły na łąkę
maszerują po sali,
i nazrywały kwiatów,
wykonują ruch zrywania kwiatów,
z których uplotły wianek dla mamy.
robią młynek przedramionami przed sobą,
Zaniosły mamie niespodziankę,
maszerują w miejscu, łączą dłonie na wysokości piersi,
a mama uśmiechnęła się i mocno przytuliła.
splatają ręce na wysokości ramion.
3. Z pomocą osoby dorosłej wykonaj opaskę kwiatek.
Do wykonania potrzebujemy :
- Szablon opaski i kwiatka/ można stworzyć swój projekt,
- Klej, nożyczki,
- Kredki, brokat itp.
Dziecko koloruje i ozdabia kwiatka i paski. Następnie z pomocą rodzica wycinamy i sklejamy
elementy tak by powstała opaska na głowę. GOTOWE!

4. Zabawa muzyczno – ruchowa z wykorzystaniem opaski kwiatka
https://www.youtube.com/watch?v=yubWVQdFFeY
Kwiatkowa piosenka
Na łące, na łące, na łące
To my kwiaty tańczące.

Maszerujemy w miejscu
Pokazujemy na siebie- jesteśmy kwiatkami

x2

Kołyszemy się leciutko,
Wietrzyk nas porusza,
W każdym z nas się kryje,
dobra, bo kwiatowa dusza,
Kolorowa od nas łąka,
A w promieniach słońca
Tańczą z nami i zwierzątka
Tańczyć chcą bez końca

Bierzemy się pod boczki i kołyszemy się

Raz, dwa, trzy, Raz, dwa, trzy,
To kwiatów jest walczyk
Raz, dwa, trzy, Raz, dwa, trzy,
Też z nami zatańczysz

Bierzemy się pod boczki i obracamy się
Tupiemy

Unosimy ręce nad głowę i machamy

x2

Słońce świeci gdzieś nad nami
Cały dzień tańczymy.
Kolorami się bawimy,
Tańczą i motyle.
Łąka pachnie czarodziejsko
Oddech weź głęboki
i podążaj za kwiatkami
też tanecznym krokiem
Raz, dwa, trzy, Raz, dwa, trzy,
To kwiatów jest walczyk
Raz, dwa, trzy, Raz, dwa, trzy,
Też z nami zatańczysz

Pokazujemy wysoko słońce – wkręcamy
żaróweczki
Latamy jak motyle

Bierzemy się pod boczki i obracamy się
Tupiemy

x2

Drogie dzieci razem z nami
ruszajcie do tańca
Prosto tańczy się każdemu
Kwiatowego walca
Nóżka prawa, nóżka lewa
i jeszcze raz prawa
w barwach kwiatów
najpiękniejsza zawsze jest zabawa.

Dobieramy się w pary i tańczymy w
kółeczku

Raz, dwa, trzy, Raz, dwa, trzy,
To kwiatów jest walczyk
Raz, dwa, trzy, Raz, dwa, trzy,
Też z nami zatańczysz

Bierzemy się pod boczki i obracamy się
Tupiemy

Pokazujemy nóżka prawa, lewa, prawa

x2

MAJOWA ŁĄKA

5. Policz na obrazku kwiaty, potem – zwierzęta. Zasłoń kartką i powiedz jakie zwierzęta
fruwają nad łąką.

6. Zabawa z pokazywaniem Lata mucha. Rodzic recytuje rymowankę, a dzieci głaszczą
części ciała wymienione w rymowance:
Lata mucha koło ucha,
lata bąk koło rąk,
lecą ważki koło paszki,
lata pszczoła koło czoła

lata mucha koło brzucha,
lecą muszki koło nóżki,
biegną mrówki koło główki,
pełznie gąsienniczka koło policzka.

