BIEDRONKOWE ZABAWY NA WIOSENNEJ ŁĄCE

1. Zgadnij co to za zwierzę:
Zagadka1:
Mały owad to czerwony,
Kropeczkami ozdobiony.
Znaleźć możesz go na łące,
Czy słyszałeś o ….
Zagadka2:
Nosi kubraczek w czarne kropki,
Wiosną budzi się do słonka,
Czy już wiesz? To ……..
2. Zabawa ruchowa „Spacer biedronki”.
Dziecko naśladuje ruchem to, o czym opowiada rodzic:
Biedroneczka mała po trawce chodziła,
Nóżkami tupała, rączkami machała,
Potem przykucała, gdy na kwiatek lądowała.
Nagle deszczyk zaczął padać, więc się skryła.
Gdy zza chmur wyjrzało słońce
Skakała, bo wesoło było biedronce.
3. Zabawa słuchowo- ruchowa „Wiosenne kaprysy pogodowe”. Do zabawy
potrzebujemy gazetę i muzykę (np. piosenkę „Wiosenna poleczka”)
Na podłodze rozłożone są kartki gazety. Dziecko maszeruje w rytm
muzyki. Gdy muzyka ucichnie , zatrzymuje się i na podane przez rodzica
hasło naśladuje:
- hasło DESZCZ –uderzenia dłonią o gazetę,

- hasło WIATR- wachlowanie gazetą,
- hasło BURZA -pocieranie gazety o gazetę
Następnie rodzic zamienia się rolą z dzieckiem.
4. Zabawa słuchowo- ruchowa „ Rosnące kwiatki”. Do zabawy potrzebujemy
wycięty, papierowy kwiatek i instrument, np. flet. Można również samemu
naśladować dźwięki w zabawie.
Dziecko otrzymuje papierowy kwiat. Porusza się po pokoju w rytm
muzyki. Gdy usłyszy dźwięk wysoki, biega na paluszkach i podnosi
kwiatka nad głowę. Gdy usłyszy dźwięk niski, zwija się w kłębek i
„zasypia”. Gdy natomiast usłyszy dźwięk średni, maszeruje po pokoju
z wysoko uniesionymi kolanami i trzyma kwiatek na wysokości brzuszka.

5. Zabawa oddechowa- „Kropki biedronki”. Do zabawy potrzebujemy
biedronkę i czarne kropki (załącznik), czerwoną kredkę, słomkę, klej
Rodzic czyta dziecku wierszyk „Przygoda biedronki” Kaliny Bieluch:
Malutka biedronka
Po listku chodziła.
Nagle się potknęła,
Kropki pogubiła.
Szuka ich w panice,
Oślepia ją słońce.
Może ktoś pomoże
Nieszczęsnej biedronce?
Dziecko otrzymuje biedronkę, której
brakuje kropek. Zadaniem dziecka jest pokolorowanie biedronki na czerwono.
Następnie za pomocą rurki próbuje przenosić czarne kropki
i umieścić je na biedroneczce
(rodzic pokazuje i pomaga w razie potrzeby).
Po przeniesieniu wszystkich kropek dziecko
przykleja kropki.
Można wykonać dwie biedronki i wykorzystać je do zabawy:
Siadamy na przeciwko siebie i dmuchamy do siebie biedronki.

