TYDZIEŃ X – MOJA RODZINA
Witam w kolejnym tygodniu. Będziemy w nim mówić o RODZINIE – o tych, których kochamy
najmocniej. Dobrze się składa, bo 26 maja swoje święto obchodzą MAMY, 1 czerwca DZIECI,
a 23 czerwca świętują TATUSIOWIE . Szykuje się więc wielkie świętowanie.
Wszystkim mamom składamy życzenia i dedykujemy piosenkę:
https://www.youtube.com/watch?v=zRfyPqVcSbQ
Zacznijmy od wiersza.
„Moja mama i mój tata”
Kto do przedszkola mnie zaprowadzi?
Kto na wszystko coś zawsze poradzi?
Kto upiecze tort na urodziny?
Z kim najlepiej się razem bawimy?
Kto opowie bajkę zanim zasnę?
To mama, to mama, no jasne!
Bo moja mama najlepsza jest przecież,
I kocham ją bardzo, najbardziej na świecie,
Pocieszy, przytuli i ładnie się śmieje
Przy mamie świat cały pięknieje.
Kto na sanki zimą mnie zabierze?
Kto mnie uczy jeździć na rowerze?
Z kim gram w piłkę i lepię bałwana?
Kto ma siłę wziąć mnie na barana?
Kto przeczyta książkę zanim zasnę?
To tata, to tata, no jasne!
Bo mój tata najlepszy jest przecież,
I kocham go bardzo, najbardziej na świecie,
Pocieszy, przytuli i ładnie się śmieje,
Przy tacie świat cały pięknieje.
Z kim pojechać chcę latem nad morze?
Kto zawiązać buciki pomoże?
Komu mogę opowiedzieć wszystko?
I najlepiej, gdy jest zawsze blisko?
Z kim obejrzę bajkę zanim zasnę?
I z mamą, i z tatą, no jasne!
Bo moi rodzice najlepsi są przecież,
I kocham ich bardzo, najbardziej na świecie,
Gdy mama się śmieje i tata się śmieje,
To wokół świat cały pięknieje.
ROZMOWA NA TEMAT WIERSZA. Co można robić z rodzicami?
Popatrz na obrazki i powiedz co dzieci robią z rodzicami?(obrazki te są w książce na str.40)

Powiedz, jak Ty spędzasz czas z rodzicami?

Odpowiedz na pytania:
 Kto należy do waszej rodziny?
 Czym zajmują się rodzice?
 Co robi wasze rodzeństwo?
„Dokończ zdanie” – zabawa słowna.
Mama i tata to moi…………..
Mój brat jest dla mamy i taty…………..
Dziadek i babcia to rodzice…………..
Dla babci i dziadka jestem…………..
Mój tata dla mojej babci jest…………..
Moja mama dla mojego dziadka jest…………..
Tata mojej mamy to mój…………..
Mama mojej mamy to moja…………..

Siostra mojego taty jest moją…………..
Brat mojej mamy to mój…………..
Brat mojego taty to mój…………..

„Moje drzewo genealogiczne” – zabawa plastyczna.
Dziecko otrzymuje kartkę, na której narysowane jest drzewo oraz kółka , na których rysuje portrety
członków swojej rodziny.
Teraz proponuję masażyk dla rozluźnienia :,,CO NARYSOWAŁAM?”
Dziecko leży na plecach, a mama (tata) rysuje palcem na plecach różne figury geometryczne.
Dziecko odgaduje nazwy, później może je narysować.
Zabawa„Gdzie ukryły się cyfry?” – ćwiczenie spostrzegawczości.
W różnych miejscach w pokoju ukryte są cyfry od 0 – 9. Zadaniem dziecka jest odnalezienie
wszystkich cyfr i określenie ich położenia(np. na prawo od zegara, pod telewizorem , z lewej strony
łóżka itp.)
Cyfry mogą także zostać wykorzystane do ćwiczeń w dodawaniu i odejmowaniu
2+5=
7+3=
10-6=
8-2=
Kwiatek dla mamy – dziecko rysuje kwiatuszka, koloruje go i wycina. Będzie on potrzebny do
kolejnej zabawy z mamą, tatą lub starszym rodzeństwem. Zadaniem dziecka będzie umieszczanie
kwiatka w wyznaczonym miejscu na kartce np.:
-górny brzeg kartki
- dolny brzeg kartki
- prawy górny róg
- lewy dolny róg
- prawy brzeg kartki
-lewy brzeg kartki
-lewy górny róg
-prawy dolny róg
Jeśli macie w domu książki wykonajcie zadania ze str.40 – 45
Sprawdźcie czy umiecie przeczytać tekst ze str. 45 – o tym jak dzieci przygotowują cytrynowy
deser dla mamy. Może i Wy zrobicie coś słodkiego dla całej RODZINY?
W tym tygodniu koniecznie z rodzicami pooglądajcie rodzinne albumy.
Na zakończenie nasza piosenka o rodzinie, zaśpiewajcie ją dla swoich bliskich.
https://www.youtube.com/watch?v=9CAEhPUDlA4
GORĄCO WAS POZDRAWIAM I CAŁĄ WASZĄ RODZINĘ.

