„KOTKI” - WITAM I DO WSPÓLNEJ ZABAWY ZAPRASZAM!
OTO KILKA PROPOZYCJI ZABAW DO WYKORZYSTANIA.
TEMAT DNIA: Mój tata (27.05.2020 środa)

Drodzy Rodzice,
dzisiaj dziecko oglądnie bajkę o chorym tatusiu i odpowie zainspirowane utworem, jak można
opiekować się i dbać o zdrowie najbliższych. Wykona zabawy ruchowe z elementem
utrzymania równowagi oraz skoczne z wykorzystaniem sznurka. Zaśpiewa poznane piosenki
o rodzinie. Dokona też syntezy i analizy sylabowej wyrazów. Dorysuje brakujące na obrazku
elementy oraz wykona ćwiczenia buzi i języka, wykonując je według prezentowanych
rymowanek.

Do zabaw proszę przygotować: kartki, kredki, papier kolorowy, klej i nożyczki.
Proszę wydrukować załącznik nr 1, 2., pozostałe można odwzorować.
Przebieg:
1. Oglądanie bajki o rodzince Treflików „Zdrowy tatuś”. Rozmowy nt. pomocy
członkom rodziny i dbaniu o zdrowie swoje i innych.
Bajki dla dzieci - Rodzina Treflików - "Zdrowy Tatuś"
https://www.youtube.com/watch?v=N6wYNBRfy9g
2. Utrwalanie tekstu poznanych piosenek oraz wspólne ich śpiewanie - rozwijanie
umiejętności wokalnych oraz pamięci.
Piosenki: „Kocham Cię!”
https://www.youtube.com/watch?v=MeRTMshkHJs
„Dziękuję Mamo, dziękuje Tato!”
https://www.youtube.com/watch?v=j09kDRPi3tE

„Najlepsza drużyna to moja rodzina”
https://www.youtube.com/watch?v=OpRTsApxNX0

3. Zabawy ruchowe: skoczne, z elementem równowagi z wykorzystaniem taśmy
malarskiej lub taśmy klejącej rozwiniętej na podłodze lub dywanie.
Propozycja ćwiczeń nawiązujących do znanych zabaw typu „w klasy” i „chodzenie po linie”.
https://youtu.be/PYG8ZtE6r2A
4. Dokończ rysunek – ćwiczenie motoryki małej.
Załącznik nr 1. Rysunek Supertaty (Źródło – Internet)

5. Składanie obrazka w całość – usprawnianie koordynacji wzrokowo-ruchowej.
Synteza sylabowa wyrazów. Przeliczanie ilości sylab, liter.
Proszę, aby dziecko ostrożnie poprzecinało obrazek wzdłuż czarnych linii. Podzieliło wyraz
na sylaby, przeliczyło je, przeliczyło też ilość liter (kartoników z literami) i złożyło kartoniki
w wyraz, następnie złożyło obrazek w całość.
Pamiętamy, bezpiecznie nożyczkami wycinamy!
Załącznik nr 2. Puzzle (Źródło – Internet)

6. Ćwiczenie buzi i języka wg wierszyka.
Proszę przeczytać dziecku wolno i wyraźnie tekst rymowanek oraz poprosić o powtórzenie
ich i wykonanie polecenia – ćwiczenie według instrukcji na obrazku. Dziecko może nauczyć
się rymowanek na pamięć.
Załącznik nr 3. Ćwiczenia (Źródło – Internet)

7. Praca plastyczna - Krawat dla Taty – ćwiczenie motoryki małej i kreatywności.
Szablon proszę wydrukować lub odwzorować; wyciąć i ozdobić według własnego pomysłu.
Technika dowolna. Dokleić z tyłu szablonu paseczki z papieru lub sznureczki, które
umożliwią założenie.
Pamiętamy, bezpiecznie nożyczkami wycinamy i po zajęciach samodzielnie sprzątamy!
Załącznik nr 4. Krawat (Źródło – Internet)

Drodzy Rodzice,
proszę o przesyłanie prac dzieci wykonanych w domu na skrzynkę grupy „Kotki”.
Również informacje dotyczące dzieci z tej grupy, zapytania, proszę kierować na adres
mailowy: grupakotki20@interia.pl Proszę również wyrazić w mailu zgodę na
przesyłanie informacji zwrotnej od nas na podany przez Państwa adres mailowy.

POZDRAWIAM SERDECZNIE
Bożena Piwowarczyk

