Temat: Poznaj moją rodzinę
Data: 25.05.2020r.
Drodzy rodzice! Kochane dzieci!
Witamy w kolejnym tygodniu naszych wspólnych zabaw. Temat ogólny tego tygodnia to
„Nasza rodzina.
Dziś będziecie mogli pooglądać sobie zdjęcia waszej rodziny, poprzypominać sobie imiona
wszystkich jej członków. Pokolorujecie obrazek rodziny i ozdobicie do niego ramkę według
własnego pomysłu.
Rodzicu przygotuj: albumy rodzinne, kartę pracy (zał. 1), kredki, klej, nożyczki, bibułę,
papier kolorowy, mogą być też inne rzeczy do ozdoby ramki jeśli posiadacie w domu np.
cekiny, brokat, plastelina.
Przebieg zajęć:
1. Oglądanie rodzinnych albumów
Proszę rodzicu przygotuj rodzinne albumy.
Rodzicu powiedz dziecku: pooglądaj albumy naszej rodziny i spróbuj rozpoznać
wszystkich na zdjęciu i powiedzieć jak mają na imię (z wybranego zdjęcia lub 2-3
zdjęć, jeśli na jednym nie ma wszystkich).
2. Zabawa ruchowa „Spacer z rodziną”
Rodzicu powiedz dziecku: słuchaj uważnie historyjki i naśladuj za mną ruchy.
Jest piękna pogoda, idziemy całą rodziną do parku.

- Dziecko maszeruje w miejscu,

Na ścieżce błyszczy kałuża, po wiosennym deszczu,

- przeskakuje z nogi na nogę,

przy alei stoi parkowa ławeczka.

- wykonuje przysiad,

Idąc dalej, spotykamy skaczącą po drzewach wiewiórkę. - podskakuje tak jak wiewiórka,
Przysiadamy na kolejnej ławce

- wykonuje przysiad,

i nie możemy się zdecydować, czy odpocząć, czy iść dalej. - wykonuje kolejne przysiady,
Idziemy jednak dalej.

- maszeruje w miejscu,

Wśród gałęzi drzew śpiewa ptak.

- rozglądają się z ręką przy czole,

Wracamy do domu i odpoczywamy.

- siada lub kładzie się na dywanie.

3. Zabawa ruchowa „Pomagam mamie i tacie”
Rodzicu powiedz dziecku: pomyśl teraz co robisz (co lubisz robić) z mamą a później
z tatą i spróbuj to pokazać, a ja postaram się to odgadnąć.
4. Praca plastyczna „Portret rodzinny”
Proszę rodzicu przygotuj: kartę pracy (zał. 1), kredki, klej, nożyczki, bibułę, papier
kolorowy, mogą być też inne rzeczy do ozdoby ramki jeśli posiadacie w domu np.
cekiny, brokat, plastelina.
Rodzicu powiedz dziecku: postaraj się starannie pokolorować obrazek rodziny, nie
wychodząc za linię. Kiedy już pomalowałeś ozdób ramkę według własnego pomysłu.
Możesz do tego użyć te materiały, które masz na stole.
Życzę udanej zabawy!
Joanna Turek
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