Temat: Tata też ma swoje święto
Data: 27.05.2020
Drodzy Rodzice, Kochane Dzieci
Dziś opowiecie co lubicie robić z tatą i się z nim pobawicie oraz powtórzycie nowo poznaną
piosenkę o rodzince.
Rodzicu przygotuj: nagranie
https://www.youtube.com/watch?v=9CAEhPUDlA4

pudełko dowolnych klocków, kilka samochodzików, 2 patyki lub 2 maskotki, możesz
przygotować też jakiś tor do przejazdu samochodów.

Propozycje zabaw:
1. Zabawa na powitanie „Kto tak jak ja …?”
Rodzicu powiedz dziecku: ja teraz będę wymieniać po kolei różne rzeczy które lubię
robić, jeśli ty też to lubisz robić pomachaj do mnie. Później możemy się zamienić
rolami.
2. Rozmowa „Co lubię robić razem z tatą?”
Rodzicu powiedz dziecku: opowiedz mi co lubisz robić razem z tatą.
3. Zabawa konstrukcyjna „Tata budowniczy”
Proszę rodzicu przygotuj pudełko dowolnych klocków.
Rodzicu powiedz dziecku: zbudujemy teraz razem dom z klocków. Staraj się przy tym
rozdzielać klocki jednego koloru od siebie. Na koniec spróbuj policzyć ile klocków
każdego koloru wykorzystałeś.
4. Zabawa ruchowa „Wyścigi samochodowe z tatą”

Proszę rodzicu przygotuj kilka samochodzików, zaznacz start i metę (za pomocą
klocków lub jakiś patyków lub maskotek), możesz przygotować też jakiś tor do
przejazdu.
Rodzicu powiedz dziecku: urządzimy teraz wyścigi samochodowe. Za pomocą np.
klocków są oznaczone start i meta. Ustawmy swoje samochodziki (każdy po jednym)
na starcie, kto pierwszy dojedzie do mety ten wygrywa. Kiedy powiem start ruszamy.
Gotowy do startu! Start!
Wyścigi można powtórzyć kilku krotnie, zmieniając i urozmaicając tor.
5. Piosenka „Moja wesoła rodzinka”
Rodzicu przygotuj nagranie:
https://www.youtube.com/watch?v=9CAEhPUDlA4

Rodzicu powiedz dziecku: teraz powtórzymy piosenkę o rodzince i nauczymy się
gestów do refrenu.
Moja wesoła rodzinka
My rodzinę dobrą mamy,
zawsze razem się trzymamy!
I choć czasem czas nas goni,
My jak palce jednej dłoni!
Ref: Mama, tata, siostra, brat

- dziecko pokazuje na palcach po kolei osoby

I ja – to mój mały świat!

- pokazuje na siebie i rękami pokazuje duży okrąg

Dużo słońca, czasem grad –

- pokazuje rękami żaróweczki i paluszkami jak grad pada

To wesoły jest mój świat!

- pokazuje na uśmiechniętą buzię

Mama zawsze kocha czule,
ja do mamy się przytulę,
w bólu, żalu i rozterce,

bo mam mama wielkie serce!
Ref: Mama, tata, …
Z tatą świetne są zabawy,
z nim świat robi się ciekawy!
Tata ma pomysłów wiele,
jest najlepszym przyjacielem!
Ref: Mama, tata, …
Gdy napsocę i nabroję,
siedze w kącie, bo się boję!
Tata skarci, pożałuje,
a mamusia pocałuje!
Ref: Mama, tata, …
Kiedy nie mam taty, mamy,
wszyscy sobie pomagamy!
I choć sprzątać nie ma komu,
jest wesoło w naszym domu!
Ref: Mama, tata, …
Życzę miłej zabawy!
Joanna Turek

