25.05.2020
Termin: 25.05. - 29.05.2020
Temat: "Święto Mamy i Taty"

Drodzy Rodzice, Kochane Dzieci,
Przed nami wyjątkowy czas, ponieważ 26 maja obchodzimy Dzień Mamy! Dzień Taty natomiast
przypada 23 czerwca, więc już całkiem niedługo. Ten tydzień spędzimy na rozmowach o rodzinie, o
emocjach i przeróżnych zawodach, jakie wykonują Wasi rodzice. W tym tygodniu zachęcamy Was do
pójścia na spacer lub rower z rodzicami, a może wspólnie obejrzycie fotografie z czasów, kiedy
byliście bardzo mali. Spędźcie ten czas tak, jak lubicie! Zróbcie coś wyjątkowego lub całkiem
zwyczajnego. Bądźcie ze sobą! :)

25 maja 2020 r. (poniedziałek)

Temat: "Moja Mama"
Cele:

•
•
•

Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na dany temat.
Kształtowanie umiejętności formułowania życzeń dla mamy i taty.
Rozwijanie wrażliwości estetycznej.

1. "Szczęśliwa rodzinka" - bajka dla dzieci.
"Szczęśliwa rodzinka"
Obejrzyjcie bajkę i spróbujcie odpowiedzieć na pytania:
•
•
•
•

Kim chciał zostać Trefilk?
Co robi wujek, kiedy jest sam?
Za kogo przebrał się Treflik?
Co robiła Treflinka?

2. "Ćwiczenia" - gimnastyka dla dzieci.
Do ćwiczeń potrzebne będą:
•
•
•
•
•

kartka papieru,
mała i średnia piłka,
książka,
hula hop,
mata.

"Ćwiczenia"
3. "Moja rodzina" - prezentacja.
"Moja rodzina"
Obejrzyjcie prezentację i powiedzcie:
•
•
•
•
•
•

Jak ma na imię dziewczynka, która opowiada?
Co lubi mama Agata?
Kto nauczył Anię jeździć na rowerze?
Kim jest Robert?
Kto wychodzi z Anią na spacery?
Kto mieszka z Anią i jej rodziną?

4. "Portret mamy" - praca plastyczna.
Do wykonania pracy potrzebne będą:
•
•
•
•
•
•

blok rysunkowy z kolorowymi kartkami,
kolorowy blok techniczny,
nożyczki,
klej,
kredki ścieralne,
ołówek.

Spróbujcie stworzyć portret swojej mamy. Na pewno zrobicie to przepięknie. :)

"Portret mamy"
5. "Mama w kuchni" - piosenka.
Zaśpiewajcie piosenkę i zastanówcie się czy Wasze mamy też czasem robią coś szalonego? :)
"Mama w kuchni"
6. "Gimnastyka buzi i języka" - ćwiczenia logopedyczne.
"Gimnastyka buzi i języka"
Powodzenia! :)

26 maja 2020 r. (wtorek)

Temat: "Mój Tata"
Cele:
•
•
•

Kształtowanie umiejętności okazywania uczuć i wzmacniania więzi rodzinnych.
Rozwijanie umiejętności prawidłowego nazywania członków rodziny.
Rozwijanie sprawności manualnej.

1. "Portret taty" - ilustrowane opowiadanie.
"Portret taty"
Obejrzyjcie opowiadanie, a potem sprawdźcie, czy zapamiętaliście:
•
•
•
•

Co robiły dzieci w przedszkolu?
Dlaczego dzieci zainteresowały się rysunkiem Bartka?
Jak czuł się Bartek?
Czy można śmiać się z kogoś, kto wygląda inaczej niż my?

2. "Laurka dla taty" - praca plastyczna.
Do wykonania laurki potrzebne będą:
•
•
•
•

kartka bloku technicznego,
klej,
nożyczki,
guziki.

"Laurka dla taty"

3. "Gimnastyka przedszkolaków" - ćwiczenia ruchowe.
"Gimnastyka przedszkolaków"
4. "Daj mi rękę tato!" - piosenka.
Zachęcamy Was do wspólnego zaśpiewania piosenki! :)
"Daj mi rękę tato!"
5. "Rodzina" - wirtualne puzzle.
"Rodzina"
6. "Balonowy samochód" - eksperyment.
Do wykonania eksperymentu potrzebne będą:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

rolka po papierze toaletowym,
balon,
gumka recepturka,
dwie słomki,
wykałaczki do szaszłyków,
4 plastikowe nakrętki i pinezka,
taśma,
nożyczki,
farby,
pędzelek.

"Balonowy samochód"
Dobrej zabawy! :)

27 maja 2020 r. (środa)

Temat: "Moi rodzice"
Cele:
•
•
•

Doskonalenie umiejętności słuchania, wypowiadania się o własnej rodzinie, argumentacji.
Wdrażanie do wzmacniania więzi między rodzeństwem.
Aktywne słuchanie muzyki i reakcja na zmianę wysokości dźwięków, dynamiki, tempa.

1. "Moja rodzina" - teatrzyk.
"Moja rodzina"

Obejrzyjcie teatrzyk i powiedzcie:
•
•
•

Kto odwiedził Pana Prawusia?
Co postanowili zorganizować rodzice Tomka?
Jak mają na imię Wasi rodzice?

2. "Rodzina" - puzzle.
Trudne zadanie przed Wami! Na pewno Wam się uda!
"Rodzina"
3. "Moja wesoła rodzinka" - piosenka.
Spróbujcie zaśpiewać piosenkę razem ze swoimi bliskimi. :)
"Moja wesoła rodzinka"
4. "Rodzina - puzzle edukacyjne" - praca plastyczna.
Do wykonania tej pracy potrzebne będą:
•
•
•
•
•
•
•
•

2 rolki po papierze toaletowym,
rolka po kuchennym ręczniku papierowym,
jeden kwadratowy kawałek grubej tektury,
klej,
nóż,
nożyczki,
flamastry,
kartka bloku rysunkowego.

"Rodzina - puzzle edukacyjne"
5. "Gimnastyka" - zabawa ruchowa do piosenki.
Spróbujcie ćwiczyć razem z dziećmi!
"Gimnastyka"

28 maja 2020 r. (czwartek)

Temat: "Emocje w rodzinie"
Cele:
•
•

Uwrażliwienie na emocje i odczucia innych.
Wyrabianie umiejętności okazywania najbliższym uczuć szacunku i miłości.

•

Doskonalenie umiejętności mówienia o emocjach i wypowiadania się.

1. "Duże sprawy w małych głowach" - film o niepełnosprawności.
"Duże sprawy w małych głowach"
Obejrzycie film i zastanówcie się:
•
•
•

Co to jest niepełnosprawność?
Cz można wyśmiewać się z innych osób?
Czy słowa mogą sprawiać ból?

2. "Drzewo genealogiczne" - praca plastyczna.
Do wykonania drzewa genealogicznego potrzebne będą:
•
•
•
•
•
•
•

blok rysunkowy,
ołówek,
kredki,
farby,
pędzelek,
nożyczki,
klej.

"Drzewo genealogiczne"
"Jak zrobić drzewo genealogiczne?"
3. "Bliźniaki bliźniąt" - bajka dla dzieci.
"Bliźniaki bliźniąt"
•
•
•

Zapamiętajcie, co robili Tosia i Tymek.
Kim są bliźnięta?
Co czuł Tymek, kiedy Tosia niechcący pobrudziła jego bliźniaka kartonowego?

4. "Dopasuj emocje" - gra.
"Dopasuj emocje"
5. "Ubu mówi o emocjach" - bajka edukacyjna.
"Ubu mówi o emocjach"
Czy zapamiętałeś:
•
•
•
•

Jak czuł się Ubu?
Co to są uczucia i emocje?
Jak czujemy się, kiedy poznajemy kogoś nowego?
Czy widać emocje?

6. "Piłeczka antystresowa" - praca techniczna.

Do zrobienia piłeczki antystresowej potrzebne będą: balon, mąka ziemniaczana, woda, plastikowa
butelka.
"Piłeczka antystresowa"
Do dzieła!

29 maja 2020 r. (piątek)

Temat: "Zawody naszych rodziców"
Cele:
•
•

Przypomnienie nazw zawodów określanych jako męskie.
Poszerzanie wiadomości na temat zawodów wykonywanych przez kobiety.

1. "Poznajemy zawody" - bajka edukacyjna.
"Poznajemy zawody"
"Zawody"
Spróbujcie odpowiedzieć na pytania:
•
•
•

Czym zajmują się Wasi rodzice?
O jakich zawodach była mowa w bajce?
Kim chcielibyście zostać, kiedy dorośniecie?

2. "Zgaduj zgadula" - zagadki.
Czy udało Wam się odgadnąć wszystkie zagadki?
"Zgaduj zgadula"
3. "Strażak" - zabawa ruchowa.
Do zabawy potrzebne będą: kierownica.
"Strażak"
4. "Gałązki bzu" - praca plastyczna.
Do wykonania tej pracy potrzebne będą:
•
•
•

kilka odcieni plasteliny w kolorze bzu, zieleni i brązu,
flamaster,
papierowe talerzyki/kartka z bloku technicznego,

•

podkładka.

"Gałązki bzu"
5. "Nieszczęścia Andzi" - bajka terapeutyczna.
"Nieszczęścia Andzi"
Czy zapamiętaliście:
•
•
•
•
•
•

Co przydarzyło się Andzi?
Jak czuła się Andzia, kiedy mama i tata musieli wyjechać?
Czy Andzia ucieszyła się z przyjazdu cioci Tosi?
Co się stało podczas obiadu?
Kto odwiedził Andzię, kiedy odrabiała lekcje?
Jak zakończyła się historia?

6. "Pięta - kciuk" - zabawa ruchowa do piosenki.
Spróbujcie zatańczyć do piosenki. :)
"Pięta - kciuk"

