Dzień Dobry KOCHANE DZIECI :) W tym tygodniu porozmawiamy o rodzinie :-)
Rodzina to skarb!
1. Obejrzyj filmik: „Moja rodzina” Przedszkole Profesora Szymona
https://www.youtube.com/watch?
v=u28atnroqrY&fbclid=IwAR2KQW_fe2_5sAQqKJNA0oKQnfHB3Pb1VP9RRnJUKfcm
LXKB3swf0MYSTT4
2.
Spróbujcie razem z rodzicami stworzyć drzewo genealogiczne. Rodzicom polecam
ciekawy artykuł na stronie:
https://www.edziecko.pl/rodzice/7,79361,22061157,drzewo-genealogiczne-jak-wygladajak-zrobic-podpowiadamy.html?fbclid=IwAR1rbB7rjMGbU68qoQ_y0nKw2OX8x2N5dG6Gi3tLA1n20fFokuFbpbN2bk
3.
Mamusia/tatuś też kiedyś byli mali. Spróbujcie na fotografiach „mamusi/tatusia
dzidziusia” odnaleźć podobieństwa z waszym wyglądem. Może macie podobny nosek,
oczka albo uśmiech? Stańcie razem przez lustrem i zobaczcie jaką jesteście piękną rodziną!
4.
Już jutro „Dzień matki”. Znajdź czas, aby przygotować dla mamusi laurkę.
Zabawy dzień drugi:
1.
Zabawa z imionami. Poproś rodzica, aby napisał na osobnych karteczkach imiona:
mamy, taty, babci, dziadka, cioci , wujka itd. Pobawcie się w zgadywanie. Wylosuj
karteczkę, mamusia/tatuś przeczyta imię, a ty odpowiedz do kogo należy np. Danusia –
babcia :-)
2.
Olek i Ada postanowili z okazji: „Dnia Matki” przygotować sernik. Obejrzyjcie
historyjkę obrazkową:
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oa_ks_56/mobile/index.html?
fbclid=IwAR28cL1XKvDgyYYMCpBOydpz3XbZ5RSz8QdRMg7vmkOeMjRgv0ZWooyiQ0#p=81
Czy istnieje potrawa, którą potraficie przyrządzić „pod okiem” mamy? Zaplanujcie
dzień w którym przyrządzicie coś smacznego dla mamy/taty.
3.
Spróbuj rozwiązać zadania przedstawione na karcie pracy:
http://zanotowane.pl/728/7523/karta_pracy_13_id_27496554.jpg?
fbclid=IwAR2QTOD7AMzkoO5QLqxkh5mxVnlMIvy6ttWqMy3Gl4cRXLUOnKzMVsnb
w9U
Wskaż paluszkiem rozwiązania, jeśli nie macie możliwości wydruku.

Zabawy – dzień trzeci:
1.
Poproś rodzica o przygotowanie przedmiotów należących do mamusi/tatusia.
Posegreguj je wg tego do kogo należą, koloru, wielkości i innych wybranych cech.
2.
Posłuchaj wiersza B. Szelągowskiej: „Jesteśmy razem!”
Zakwitły maki w ogrodzie.
Mamie je podaruję.
A siostra zrobi laurkę –
sama ją namaluje.
Ja tacie umyję samochód
i zrobię to razem z bratem.
Sam raczej bym nie dał rady –
obydwaj kochamy tatę!
Każdy zna takie słowo,
ważne dla córki, dla syna.
Oznacza miłość, wspólnotę…
Jakie to słowo? RODZINA!
Odpowiedz na pytania:
- Co dziecko podaruje mamie?
− Co dzieci zrobią dla taty?
− Co to jest rodzina?
− Co można zrobić miłego dla swojej rodziny (samemu, z rodzeństwem)?
Źródło:https://flipbooki.mac.pl/…/metodyka/olek_i_ada_met_3-4_late…s.103
3.
Wybierzcie się na rodzinny spacer. Proszę Was, abyście spacerując udali się w Wasze
ulubione miejsce i zrobili selfie pod tytułem: „Tu i teraz – tylko dla siebie”. Obserwujcie
czy na spacerze spotkacie inne rodziny. Po czym można poznać, że mijana grupa osób to
właśnie rodzina?
Zabawy – dzień czwarty:
Cześć i czołem,kluski z rosołem :-) Gotowi na kolejne zadania?
1. Wywiad z mamą/ tatą”.
Pobawcie się w dziennikarzy przeprowadzających wywiad z ważną osobą - waszym
rodzicem. Zapytajcie o: ulubiony kolor, potrawę, piosenkę oraz największe marzenie.
2. Posłuchajcie razem z mamusią/tatusiem pięknej piosenki, przytuleni do siebie :-)
ZoZi - Dziękuję Mamo! Dziękuję Tato!
https://www.youtube.com/watch?
v=j09kDRPi3tE&fbclid=IwAR3H5KiQqaoGYfkRFm2soqbuuZhcVmb1VQk9dZF6Lxf4XTJmZhvhA0VI18
Dziękuję mamo, dziękuję tato, Za każdą zimę, za każde lato Dziękuję mamo, dziękuję tato
Za to, że macie dla mnie czas Bardzo kocham Was.

Zabawy – dzień piąty:
Kochane rodzinki - czas na ostatnie zadania w tym tygodniu :-)
1. Rozwiąż zagadki o rodzinie:
http://zagadkidladzieci.net/zagadki/Zagadki+dla+dzieci+o+cz%C5%82onkach+rodziny?
fbclid=IwAR1aLvPkfwdcwNL-aKzyYrnNOChUxBNlRXiaybbg7vgwhpsi2HXlV1y_wYM
2.
Zrób mamusi/tatusiowi masażyk. Jak go wykonać – dowiesz się tutaj :
https://www.youtube.com/watch?v=lD8nMY3tdW4&fbclid=IwAR09lrGgDwdlWHV6rgFhTqt0xKWZySUkLObKs4qZFmpTZalCJICbj9q0oI
3, Ćwiczenia z mamą/tatą
Wybierzcie się w podróż z mamą/tatą:
- rowerami – dziecko i rodzic leży na dywanie na plecach i naśladują pedałowanie,
– pociągiem – dziecko i rodzic ustawiają się w rzędzie, trzymając za ramiona osobę przed
sobą i biegają po pokoju,
– kajakami – dzieci i rodzice siadają jedno za drugim z ugiętymi nogami i wykonują
ramionami ruch wiosłowania,
– samolotem – dzieci i rodzice rozkładają wyprostowane ręce w bok i biegają po pokoju,
– balonem – dzieci i rodzice ustawiają się w kole, podają sobie ręce, stają na palcach i
przykucają.
Źródło:https://flipbooki.mac.pl/…/metodyka/olek_i_ada_met_3-4_late…

