
26.05. 2020r. Oddział I

1. Worek pełen niespodzianek- „Co to jest?”

Potrzebny będzie worek materiałowy, albo po prostu jakiś nieprzezroczysty. Wkładamy do niego

różne rzeczy. Dziecko wsuwając rękę ma odgadnąć co to za rzecz. Po odgadnięciu może opisywać

przedmiot,  np.  „To jest  kwadratowe, twarde i się otwiera… to jest  książeczka”.  Potem dziecko

może przygotować taki worek z niespodziankami dla rodzica.

2. Zabawa słownikowa – „Dzwonię do mamy”.

Dziecko  udaje,  że  dzwoni  do  mamy.  Przeprowadza  z  mama rozmowę telefoniczna  „na  niby”.

Można naśladować dźwięk dzwonka. Pamiętamy o zwrotach na początku i końcu rozmowy. 

3.  Słuchanie wiersza Jadwigi Koczanowskiej „Mama i tata”

Mama i Tata to nasz świat 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

Rozmowy na podstawie treści wiersza:

- Co rodzice robią dla swoich dzieci?  (opiekują się nimi, dbają o nie, przygotowują im posiłki,
pocieszają, przytulają, bawią się z nimi itp.)



- W jaki sposób lubisz spędzać czas ze swoimi rodzicami?/ Co lubisz robić wspólnie z rodzicami?

-  „Co do  kogo pasuje?”-  Rozmowa na  temat  domowych prac  wykonywanych przez  członków
rodziny (Wytnij obrazki przedstawiające czynności, nazwij je i przyporządkuj do mamy lub taty).





- A czy Ty masz swoje obowiązki w domu?

- W jaki sposób można pomagać rodzicom? Dlaczego należy pomagać rodzicom? (np. Dzięki 
pomocy dzieci, rodzice będą mieli więcej czasu na zabawę z dziećmi).

4. Próba nauki piosenki na pamięć.
Dowolne zabawy/ taniec przy piosence. Nauka piosenki na pamięć metodą echa muzycznego- 
rodzic czyta jeden wers piosenki, dziecko powtarza. Próba śpiewu piosenki. 
Z okazji Dnia Mamy zaśpiewaj mamie tę piosenkę najpiękniej jak potrafisz.

Fasolki - „Życzenia dla Mamy”

Mama uśmiecha się ciepło jak słonko
Mama nas zawsze przytuli
Bajkę opowie pogłaszcze po głowie
I dziurę zaszyje w koszuli

Niech nam żyją wszystkie mamy
Dziś życzenia im składamy
Bo tak bardzo je kochamy
Całujemy i ściskamy

Mama nie gniewa się nigdy na dzieci
Zawsze o nich pamięta 
Ty też dla mamy bądź taki kochany



Na co dzień nie tylko w święta

Niech nam żyją wszystkie mamy
Dziś życzenia im składamy
Bo tak bardzo je kochamy
Całujemy i ściskamy x2

5. Zabawa ilustrowana ruchem przy muzyce „Pieczenie ciasta dla rodziców”.

Muzyka do zabawy- https://www.youtube.com/watch?
v=MTqPtJLL7io&list=PLHtSDdCu6Xel7lYimYsSLJex3Kc3oP0Wr&index=6

Lewą ręką trzymamy miskę z ciastem, a prawą ręką ucieramy ciasto. Otrzepujemy ręce z mąki.
Zaczynamy wybijać jajka: (powtarzamy kilka razy) - prawą ręką sięgamy za lewe ramię – bierzemy
jajko - rozbijamy je o ramię – mówimy „puk” - wlewamy do miski – mówimy „chlup”. Wyrzucamy
skorupki  lewą  ręką  za  prawe  ramię  –  mówimy  „siup”  Ugniatamy  ciasto,  wyrabiamy.
Rozwałkowujemy ciasto przed sobą obiema rękami. Ozdabianie ciasta kremem – składamy dłonie
w  piąstki,  jedna  na  drugą,  a  palce  rąk  energicznie  otwieramy.  Posypujemy  ciasto  bakaliami.
Częstujemy osoby siedzące po prawej i po lewej stronie. Możemy wykorzystać prawdziwe ciasto
lub ciasteczka. 

6. Zabawy paluszkowe „Rodzina paluszków”.

Recytacja wiersza o rodzinie wykorzystując palce dłoni (dzieci znają wiersz z przedszkola):

Ten pierwszy to Dziadziuś,   (kciuk) tuż obok Babunia.   (wskazujący)

Największy to Tatuś,  (środkowy)  a przy nim mamusia.  (serdeczny) 

A to ja dziecina mała, (mały)  i to jest rodzinka, cała. 

 


