Poniedziałek - 01.06.2020 - „Święto Dzieci”
Temat: Święto Dzieci.
Data: 01.06.2020 r.
Drodzy Rodzice, dziś Dzień Dziecka! Chciałabym, byśmy wspólnie spróbowali zmienić ten
dzień w coś wyjątkowego. Niech to będzie szczególny dzień, proponuję małe przymknięcie oka
i zapewnienie dziecku jakichś atrakcji: np. lody, wspólne upieczenie ciastek itp. - wg Państwa
uznania oraz przede wszystkim poświęcenie dziecku czasu - więcej niż zwykle. Wszystkie
aktywności oczywiście są propozycjami, z których można skorzystać.
Do zajęć należy przygotować: bibuła kolorowa; nożyczki, sznurek; kolorowe papiery;
serwetki; dziurkacz; balony; kartka zwinięta z rulon lub kartka w kopercie; plastikowy
kubeczek i kostka lodu; 2 piórka; chustka; owoce; bańki mydlane;
Propozycje aktywności:
1. Mówimy dziecku, że cały dzisiejszy dzień to jedna wielka imprezka na Dzień Dziecka
(oczywiście jeśli jest taka możliwość). Imprezę zaczynamy od wspólnego przygotowania
domu na świętowanie, oczywiście jeśli jest taka możliwość, dziecko na pewno poczuje się
wyjątkowo. Próbujemy zrobić girlandę (poniżej przykładowe pomysłu - Zał.1,2,3,4), confetti
wycinamy dziurkaczem lub nożyczkami z serwetki, jeśli mamy to przygotowujemy również
balony. Mówimy dziecku, że dziś święto obchodzą dzieci na całym świecie. Mówimy, że
dziś jest też jego święto i dlatego, razem będziemy świętować. Obsypujemy dziecko confetti.
Wspólne przygotowania dadzą dziecku wiele radości i pokażą, jak można świętować jakieś
uroczystości.
W trakcie rozmowy pokazujemy poniższą ilustrację - zał.5:

Zał.5

(Źródło:

https://mamotoja.pl/przysmaki-z-dziecinstwa-w-roznych-krajach-

swiata,dzien-dziecka-artykul,22987,r1p1.html)

2. Przygotowujemy kartkę zwiniętą w rulon z jakimiś napisami lub kartkę w kopercie i
pozorujemy czytanie z tej kartki (lub można wydrukować poniższy tekst). Czytamy dziecku
list od Tomka:
„Cześć Przedszkolaku,
dobrze być troszkę z Tobą, bardzo lubię zabawy z przedszkolakami, np. fajne są zabawy
kolorowymi, dużymi klockami, z których można postawić wielki mur albo zabawa drogą,
którą trzeba samemu ułożyć i samochodami. Dzisiaj jest Twoje święto, życzę Ci, abyś
zawsze radośnie się bawił/a. Z okazji Dnia Dziecka mam dla Ciebie kilka pomysłów na
zabawę, wszystko przekazałem Waszej Mamie/ Waszemu Tacie. Bawcie się wesoło!
Machaczki łapaczki
Tomek”

3. Zapraszamy dziecko do zabawy z nami i z Tomkiem:
– „Kostka lodu” – dziecko otrzymuje plastikowy kubeczek z kostką lodu, prosimy dziecko,
by poprzez swe kreatywne działania sprawiło, że jego kostka się rozpuści.
– „Łaskotki” – tworzymy parę, każde z nas ma piórko w prawej ręce. Trzymając się
za lewe ręce, łaskoczą się wzajemnie po twarzach. Zwracamy uwagę na delikatność w
zabawie.
– „Co to za owoc?” – przygotowujemy dostępne w domu owoce lub kupujemy, oczywiście
myjemy je. Zakrywamy oczy dziecka chustką. Zachęcamy, aby dotknęło, i powąchało
różnych owoców. Maluchy mogą opisywać wrażenia, opowiadać, z czym kojarzy im się
dany owoc. Mogą próbować rozpoznać dotykowo owoc i podać jego nazwę. Dodatkowo
prowadzący może zaproponować dzieciom, aby z zamkniętymi oczami degustowały owoc
i również opisywały wrażenia, opowiadały, z czym kojarzy im się, odgadywały jego nazwę.
4. Na koniec poniżej propozycje piosenek do potańczenia wraz z dzieckiem:
https://www.youtube.com/watch?v=BEu1WLjOokY
https://www.youtube.com/watch?v=XqZsoesa55w
https://www.youtube.com/watch?v=sXqaZUp2N-w
https://www.youtube.com/watch?v=piZ27BZdL_s
https://www.youtube.com/watch?v=XdZ5R0Ixmlg
https://www.youtube.com/watch?v=WeRYx4rZRSc
https://www.youtube.com/watch?v=30BVfTvlsrE
https://www.youtube.com/watch?v=5FxlJGCmanU
https://www.youtube.com/watch?v=izQ5IAmTaFA

https://www.youtube.com/watch?v=tDftqSaFB2E (jeśli mamy bańki mydlane, to można
przy tej piosence je puszczać)

***BONUS dla chętnych:
- Wirtualny lot w Kosmos, dn. 02.06.2020 o godz. 18:00:
https://www.facebook.com/events/556022148668251/

Udanej zabawy!
Wychowawca gr. I,
Anna Drabik
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