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1. Zabawa plastyczna- „Biedronki na łące”.
Wykonanie pracy krok po kroku:
https://www.youtube.com/watch?v=0n3AvlOg0Vw

Materiały: biały arkusz; dwie zielone kredki (najlepiej w dwóch odcieniach zieleni); czerwona i 
czarna farba plakatowa; patyczki do uszu.
Wykonanie:
1.Rysuj kreski zieloną kredką. Staraj się rysować na zmianę raz lewą, raz prawą dłonią.
2. Kiedy trawa jest już gotowa, zanurz w czerwonej farbie kciuk i odbij kropki na trawie.
3. Po wyschnięciu kropek zanurz w czarnej farbie patyczek do uszu, namaluj nim główki biedronek,
a potem odbij czarne kropki na ich skrzydełkach.
Zachęcamy dziecko do czynności porządkowych po zabawie plastycznej.

2.  Zabawa  bieżna „Berek-  bocian”.  W  berka  początkowo  może  wcielić  się  rodzić.  Zabawę
powtarzamy kilka razy, zmieniając się rolami. 
Dzieci  biegają  uciekając  przed  berkiem,  przed  złapaniem uchroni  je  przyjęcie  pozycji  bociana.

3.  Opowieść  ruchowa przy  muzyce:  „Spacer  na  łąkę"-  zaproszenie  do  zabawy przy muzyce.
Rodzic w wolnym tempie czyta opowiadanie, dziecko wykonuje czynności opisane w nawiasach.
W  tle  słychać  muzykę  relaksacyjną  (  https://www.youtube.com/watch?v=71tG5-u726c ).  

Jest  piękny słoneczny dzień.  Słońce  mocno  grzeje,  wieje  lekki  wiatr.  Co  robić  w  taki  dzień?
Wyciągamy z  górnej  półki  plecak  (wspięcie  na  palce,  wyciąganie  ramion  w górę).  Zakładamy
plecak  i  wędrujemy  na  łąkę  (spokojny  marsz  przy  muzyce).  Na  łące  nie  ma  jeszcze  ludzi.
Rozglądamy się, szukając miejsca dla siebie. O, tam jest! Jest przyjemnie, słońce ogrzewa naszą
skórę. Wiatr delikatnie chłodzi rozgrzaną skórę. Obserwujemy płynące na niebie obłoczki, które
przesuwają się leniwie. Jest pięknie i kolorowo wokół nas, przyglądamy się kwiatom, wdychamy
ich wspaniałe zapachy (wciąganie powietrza nosem). Wypatrujemy, czy gdzieś na łące nie pojawiło
się jakieś zwierzątko. Rozglądamy się dookoła. Bawimy się w zabawę pt. „Mrówki idą w rzędzie
jedna za drugą” „Latają motylki po łące" „Biedroneczki chodzą i liczą kropeczki” „Ptaszki fruwają
wysoko” „Pszczółki latają i zbierają nektar”... Dalszy ciąg zabaw według kolejności zamieszczonej
w scenariuszu.

4. Zabawy paluszkowe- „Biedronka”
Podczas zabawy dziecko wykonuje ruchy ręką -tak jak na poniższej ilustracji- zabawę powtarzamy
prawą i lewą ręką.

„Biedroneczka mała, 

robaczki spotkała:

Z tym się przywitała, 

tego pogłaskała,

temu pomachała, 

tego znów przytulić chciała,

Z tym się pożegnała

i do nieba odleciała”.




