
Potrzebne materiały: pasek lub sznurek, klej, nożyczki, kolorowy papier, 
mazaki.

TEMAT TYGODNIA: Święto Mamy i Taty.

TEMAT DNIA: Mój dom rodzinny.

29.05.2020r. (piątek)

Witajcie dzieci!

Przypominamy o powtarzaniu dni tygodnia i miesięcy?  Jaki mamy miesiąc?... 
Tak, jeszcze jest…

maj,

ale już niedługo rozpocznie się następny miesiąc, wiesz, jaki? …..

czerwiec.

Brawo!!! Powtórz razem z rodzicami lub sam wszystkie miesiące od stycznia.



1. „Rozgrzewka z mamą”- zabawa ruchowa.

https://www.youtube.com/watch?
time_continue=28&v=Bwi8nn9dB1g&feature=emb_title 

2. "Ile kroków do domu?"- gra ruchowa.

    Dziecko wraz z rodzicem lub rodzeństwem  ustawia się w jednym końcu
pokoju.  W  drugim  końcu,  na  przeciwko  leży  pasek  lub   szalik  –  domek  .
Dziecko  rzuca  kostką,  przelicza  wyrzucone  oczka  i  robi  tyle  kroków
w kierunku domku. Czynność powtarza na zmianę z mamą lub tatą do momentu
dojścia  do  domku.  Gra  kończy  się  dopiero  wtedy,  gdy  wszyscy  członkowie
rodziny znajdą się w domku.

3. "W moim domu"- słuchanie wiersza Elizy Piotrowskiej. 

W moim domu, gdy śnieg pada,

pyszna parzy się herbata.

Żółty czajnik cicho gada,

obejmuje mamę tata.

W moim domu, gdy mróz wokoło,

mieszka radość, śmiech i lato,

więc jest ciepło i wesoło,

dobrze gościom, snom i kwiatom.

W moim domu jasnym, złotym,

każdy lubi się przytulać,

gra muzyka, mruczą koty,

a za oknem zima hula...

https://www.youtube.com/watch?time_continue=28&v=Bwi8nn9dB1g&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=28&v=Bwi8nn9dB1g&feature=emb_title


4. „W domu” - rozmowa na podstawie treści wiersza.

Po przeczytaniu wiersza rodzic zadaje dziecku pytania:

- co się dzieje w domu, o którym mowa w wierszu?

- jaka jest pora roku w wierszu?

- kto mieszka w tym domu?

- jak czują się tam członkowie rodziny?

Następnie prosi, aby dziecko dokończyło zdania:

- Dom, w którym mieszka moja rodzina, to dom....

- W moim domu rodzinnym mieszka...

- Lubię, gdy w moim domu...

- Nie lubię, gdy w moim domu...

- Chciałabym , aby w moim domu....



5. „ Mój domek”– praca plastyczna z wykorzystaniem figur płaskich.

Dla przypomnienia nazw poszczególnych figur:

https://www.youtube.com/watch?v=Lv-1s65cgJM 

https://www.youtube.com/watch?v=Lv-1s65cgJM


Rodzic  młodszym  dzieciom  rysuje  na  kolorowych  kartkach  różne  figury
geometryczne (koło -  słońce,   1  średniej  wielkości  prostokąt-  drzwi,  1  duży
kwadrat – ściany domu, 1 duży trójkąt - dach, 6  wąskich prostokątów - płotek
i 2 małe prostokąty  - okna). Starsze dzieci próbują same narysować potrzebne
figury.  Zadaniem dziecka  jest  wycięcie  i  ułożenie  z  nich  dowolnego  domku
i  naklejenie  na  kartkę.  Dziecko  po  stworzeniu  domku  może  dorysować
mazakami  swoją rodzinę. 

6. „Domki” - karty pracy dla chętnych dzieci:







Wytnij figury z prawej strony i ułóż według wzoru.



Życzymy miłego weekendu!


