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1. „Gimnastyka dla smyka” (nagranie) 
Zaczynamy od gimnastyki! 

Tupnij nogą ile sił (tupiemy)
klaśnij w górze: raz, dwa trzy (klaszczemy nad głową)
zrób do przodu skłon głęboki (kłaniamy się dotykając palcami stóp)
potem pochyl się na boki (robimy skłon w prawo i w lewo).
Raz – skręt w lewo (robimy skręt w lewo)
raz – skręt w prawo (robimy skręt w prawo)
bioderkami porusz żwawo (kręcimy bioderkami)
a gdy zmęczysz się troszeczkę (siadamy) 
możesz usiąść na chwileczkę.

2. Wiersz "Na torcie świeczki" aut. A.Nożyńskiej-Demianiuk (nagranie) 
Posłuchajcie w skupieniu wiersza. Następnie spróbujcie odpowiedzieć na pytania. 

"Na torcie świeczki"

Na torcie świeczki płoną radośnie,
 babcia się cieszy:

– Tak szybko rośniesz!

Dziadek wyjmuje z kosza prezenty:
– Chodź, jubilacie mój uśmiechnięty!

Film oglądamy z mojego życia
– mama się każdą sceną zachwyca:

 – Patrzcie, tak kąpał się mój maluszek!
A tu stoimy z nim pod ratuszem!

 Nadchodzi w końcu chwila wspaniała
– Która czas w biegu wnet zatrzymała.

– Nim zdmuchniesz świeczki, pomyśl życzenie!
 – mama mnie prosi... – Tak, mam marzenie!

By różdżkę jakaś wróżka mi dała,
 niech czarodziejską moc będzie miała.

Czego nią dotknę, niech różdżka zmienia!
Ot, takie właśnie mam dziś marzenia!



Pytania do wiersza:

- Co płonęło na torcie?
- Jakie życzenie urodzinowe miało dziecko w wierszu, o czym marzyło?
- Jakie wy macie marzenia/życzenia urodzinowe?
- Jakie są jeszcze inne zwyczaje urodzinowe (prócz wspomnianego w wierszu zdmuchiwania
świeczek na torcie?

3. "Pamiątkowe zdjęcie" zabawa ruchowa, reagowanie na sygnał.

Dziecko biega po dywanie, gdy rodzic zawoła "zdjęcie", zatrzymuje się w ustawia się jak do
zdjęcia (nieruchoma poza). Zabawę powtarzamy kilka razy. 

4. "Prezent" ćwiczenie wyprostne.

Dziecko w parze z rodzicem (lub siostrą, bratem) stają do siebie plecami, dziecko podaje 
rodzicowi balon (ewentualnie piłkę) nad głową, rodzic oddaje go w skłonie między 
kolanami. Potem następuje zamiana kierunku podawania. 

5. Praca plastyczna "Czapka urodzinowa"

W nawiązaniu do naszego dzisiejszego, urodzinowego tematu zachęcam Was do wykonania
z rodzicami pracy plastycznej – czapki urodzinowej . Liczę tutaj na waszą kreatywność,
pomysłowość co do realizacji  tematu i  oczywiście czekam na wasze zdjęcia! ;)  Poniżej
propozycje czapeczek urodzinowych znalezionych w internecie. Powodzenia!

6. "Tort urodzinowy" – kolorowanka dla chętnych (załącznik tort urodzinowy)


