WITAM I DO WSPÓLNEJ ZABAWY ZAPRASZAM!
OTO KILKA PROPOZYCJI ZABAW DO WYKORZYSTANIA.
TEMAT DNIA: Nasze ulubione zabawy (28.05.2020 czwartek)

Drodzy Rodzice,
dzisiaj nadal pozostaniemy w tematyce rodzinnej i dowiemy się jakie są ulubione wspólne
zabawy dzieci i ich Rodziców. Dziecko wysłucha wiersz J. Koczanowskiej „Mama i Tata”
i odpowie na pytania dotyczące utworu. Narysuje i opisze swoje ulubione zabawy z rodziną.
Wykona zestaw ćwiczeń rozwijając sprawność fizyczną, a poprzez zagadki pantomimiczne
„Co robimy wspólnie?” – spróbuje przedstawić za pomocą ruchu czynności z obrazka.
Również osłucha się z nową piosenką pt. „Rodzinna wycieczka”. Będzie kreśliło wzorki
i kształty figur geometrycznych na różnorodnym podłożu.

Do zabaw proszę przygotować: kartki, kredki, pudełko po butach lub pojemnik z płaskim
dnem, czasopisma, gazety, klej i nożyczki.
Proszę wydrukować załącznik nr 1, 2.
Przebieg:
1. Wysłuchanie wiersza J. Koczanowskiej „Mama i Tata” - rozmowy na temat
treści wiersza – rozwijanie mowy.
Proszę przeczytać dziecku wiersz i zadać przykładowe pytania.
Mama i Tata to świat nasz cały,
ciepły, bezpieczny, barwny, wspaniały,
to dobre, czułe, pomocne ręce
i kochające najmocniej serce.
To są wyprawy do kraju baśni,
wakacje w górach, nad morzem, na wsi,
loty huśtawką, prawie do słońca,
oraz cierpliwość, co nie ma końca.
Kochana Mamo, Kochany Tato,
dzisiaj dziękować chcemy Wam za to,
że nas kochacie, że o nas dbacie
i wszystkie psoty nam wybaczacie.
Przykładowe pytania:
-O jakich osobach była mowa w wierszu?
-Kim dla dzieci są mama i tata?
-Za co kochamy mamę i tatę?

-Co robimy z rodzicami?
-Za co dzieci dziękują rodzicom?
2. Wykonanie plakatu na temat: ,,Nasze ulubione zabawy z Rodzicami”.
Proszę wykonać plakat dowolną techniką. Plakat nawiązuje do poruszanego tematu
związanego z ulubionymi zabawami z Rodzicami. Dziecko może wycinać z gazety obrazki,
które przedstawiają różne aktywności np. jazda na rowerze, gra w piłkę, może również
własnoręcznie narysować lub namalować wybrane zabawy.
3. Zagadki pantomimiczne „Co robimy wspólnie?”.
Proszę poprosić dziecko aby przedstawiło pantomimą czynność/zabawę, którą robi wspólnie
z Rodzicem lub pokazaną na obrazku z książki/gazety. Można też przygotować obrazki
przedstawiające, np. książkę, kredkę. Dziecko, a potem Rodzic losują obrazki. Ruchem
demonstrują czynności, które można wspólnie wykonywać. Następnie Rodzic, siostra lub brat
odgadują, jaka czynność/zabawa została przedstawiona.
Załącznik nr 1. Obrazki „Co robimy wspólnie?” (Źródło – Internet)

4. Osłuchanie się z teksem i melodią piosenki „Rodzinna Wycieczka” oraz próby
jej śpiewania - rozwijanie umiejętności wokalnych oraz pamięci.
Śpiewające Brzdące – „Rodzinna Wycieczka” – Piosenka dla dzieci
https://www.youtube.com/watch?v=tlCH6BFEISg

5. Ćwiczenie na spostrzegawczość i koncentrację uwagi – „Znajdź sześć różnic”.
Proszę poprosić dziecko, aby odnalazło 6 szczegółów, którymi różnią się te dwa obrazki.
Załącznik nr 2. Różnice (Źródło – Internet)

6. Ćwiczenie na koncentrację i koordynację wzrokowo-ruchową – „Labirynt”.
Proszę poprowadzić na obrazku drogę od taty do dziecka.

Załącznik nr 3. Labirynt (Źródło – Internet)

7. Zestaw ćwiczeń ruchowych według filmu instruktażowego.
Proszę odtworzyć film i poćwiczyć z dzieckiem.
Gimnastyka w domu i w przedszkolu – propozycja ćwiczeń „Bliżej Przedszkola”.

https://youtu.be/OZ54i4ecwWA.
8. Kreślenie wzorów, kształtów liter na różnorodnym materiale oraz w powietrzu –
ćwiczenie motoryki małej i koordynacji wzrokowo-ruchowej.
Proszę palcem wskazującym kreślić wzory: „leniwej ósemki”, czyli znaku nieskończoności,
kształtów figur geometrycznych, liter: na plecach Rodzica, w powietrzu lub w pudełku
wypełnionym kaszą lub mąką.

Załącznik nr 4. Kreślenie znaków. (Źródło – Internet)

POZDRAWIAM SERDECZNIE I ŻYCZĘ MIŁEJ ZABAWY 
Bożena Piwowarczyk

