„KOTKI” - WITAM I DO WSPÓLNEJ ZABAWY ZAPRASZAM!
OTO KILKA PROPOZYCJI ZABAW DO WYKORZYSTANIA.
TEMAT DNIA: Dla Mamy (25.05.2020 poniedziałek)

Drodzy Rodzice,
w poniedziałek dziecko wysłucha wiersza A. Widzowskiej „Dla Mamy i Taty” i odpowie
jakie obietnice dzieci składały rodzicom. Z rozsypanki literowej dziecko ułoży wyraz mama
i tata oraz narysuje portret swoich Rodziców. Osłucha się z piosenką dla mamy i taty oraz
stworzy dla nich medal. Wykona ćwiczenia kształtujące prawidłową postawę ciała oraz
ćwiczenia oddechowe - dmuchając na kawałki bibuły lub drobne skrawki papieru.
Do zabaw proszę przygotować: kartki, kredki, farby, klej i nożyczki.
Proszę wydrukować lub odwzorować przykłady prac plastycznych.
Przebieg:
1. Wysłuchanie wiersza A. Widzowskiej „Dla Mamy i Taty” - rozmowy na temat
wiersza oraz formułowanie dłuższych wypowiedzi w odpowiedzi na pytania.
Przykładowe pytanie:
Z okazji jakiego święta dzieci składały obietnice.
Jakie obietnice składały rodzicom ich dzieci?
A. Widzowska „Dla Mamy i Taty”
Z okazji święta Taty i Mamy dziś uroczyście wam obiecamy:
codziennie sprzątać swoje zabawki, nigdy nie spadać z wielkiej huśtawki,
od mamy nigdzie się nie oddalać, groźnych zapałek szust! nie zapalać.
Więcej nie zjemy kwaśnych jabłuszek, bo wtedy zawsze boli nas brzuszek.
Gdy zobaczymy gdzieś muchomora, to go nie zerwie żaden przedszkolak!
Będziemy grzeczni i przyrzekamy słuchać uważnie taty i mamy.
Wyszorujemy ząbki starannie i nie będziemy wariować w wannie.
Mama nas uczy drogowych znaków, tata trenuje małych pływaków.
Lecz nikt przez pasy sam nie przechodzi ani do wody w morzu nie wchodzi!
Od taty wiemy dużo o świecie: że trzeba czapkę zakładać w lecie,
że się obcego pieska nie głaszcze, bo czasem groźnie otwiera paszczę.
I na kontakty uważać mamy, więc się od prądu z dala trzymamy!
Czytacie bajki, gdy księżyc świeci, rano buziaczkiem budzicie dzieci,
a choć psocimy czasem troszeczkę, to wciąż jesteśmy waszym Słoneczkiem.
Bo z rodzicami jest zawsze lato, kochana Mamo, kochany Tato!

2. Układanie wyrazów z liter.
Na początek krótka rymowanka:
To „m” litera, , to „a” litera. Te dwie litery wyraz zawiera.
Słowo serdeczne odgadniesz sama. To jest na pewno słowo…(mama)
Proszę przeczytać dziecku głośno i wyraźnie poszczególne głoski. Proszę, aby dziecko
ułożyło z obrazków z literami wyraz: mama i tata, na początku odwzorowując zapis lub układ
z kartoników. Dziecko może kreślić w powietrzu, na dywanie, na swojej dłoni kształty liter.
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3. Piosenka pt. „Dziękuję Mamo! Dziękuję Tato!” – śpiewanie piosenki.
Proszę odtworzyć dziecku piosenkę, aby osłuchało się z tekstem i melodią, następnie
poćwiczyć śpiewanie.
Piosenka Dziękuję Mamo! Dziękuję Tato!
https://www.youtube.com/watch?v=j09kDRPi3tE
4. Ćwiczenia oddechowe z serduszkami z papieru lub z kawałeczkami papieru.
Dwa białe paski, marker lub pisak, czerwone serduszka w trzech wielkościach. Zamiast
wyciętych serduszek można użyć kawałeczków papieru, które przedmucha dziecko na drugą
stronę stołu.
Rodzic nakleja na stole dwa białe paski w niewielkiej odległości od siebie. Oznacza paski,
zapisując markerem wyrazy: start i meta. Na linii startu układa czerwone serduszka różnej
wielkości: małe, większe i największe. Dziecko za pomocą wydychanego strumienia
powietrza przesuwa serduszka z linii startu za linię mety. Rodzic siedzi po drugiej stronie
i chwyta serduszka. Dziecko przelicza serduszka. Zamiana - rodzic dmucha serduszka,
a dziecko je chwyta.

5. Ćwiczenia kształtujące prawidłową postawę ciała.
Proszę odtworzyć film instruktażowy i wykonać proponowane ćwiczenia.
Prawidłowa postawa - ćwiczenia
https://www.youtube.com/watch?v=2BQCcIjudZ8

6. Praca plastyczna – portret.
Rozwijanie umiejętności manualnych oraz pamięci poprzez odtwarzanie wyglądu rodziców
na rysunku. Technika dowolna; malowanie, wyklejanie bibułą lub rysowanie.
Przykładowa propozycja do wykorzystania
Załącznik nr 1. Portret (źródło – Internet)

Załącznik nr 2. Portret (źródło – Internet)

7. Medal dla Mamy i Taty.
Proszę wydrukować, przyozdobić i wręczyć Najwspanialszej Mamie i Tacie.
Załącznik nr 3. Medal (źródło – Internet)

Załącznik nr 4. Kwiaty (źródło – Internet)

POZDRAWIAM SERDECZNIE I ŻYCZĘ UDANEJ ZABAWY 
Bożena Piwowarczyk

