GRUPA PRZEDSZKOLNA SŁONECZKA
20.05.2020 (środa)
Święto rodziców
Portret mojej rodziny
Obejrzyj zdjęcia, albo album rodzinny porozmawiaj z dzieckiem o rodzinie.
Podaj imiona swoich bliskich. Powiedz, kto wchodzi w skład najbliższej rodziny.
Zabawa konstrukcyjna – Budujemy domy – przygotuj klocki, różnej wielkości i rodzaju.
„Zbuduj dom dla rodziny”.
Rozwiązywanie zagadki B. Szelągowskiej „Rodzina”
Razem mieszkamy: ja, mama, tata.
Mam młodszą siostrę, starszego brata…
Każdy pamięta o urodzinach,
bo taka właśnie jest ma… (rodzina)
Słuchanie wiersza B. Szelągowskiej „Moja rodzina”
Kocham ciebie i nasz dom.
Piękny uśmiech, dobre serce;
wszystko umie zrobić sama.
Kocha mnie najbardziej w świecie.
To jest właśnie moja mama!
Ta, to, ti, ta, ti, tom! Kocham ciebie i nasz dom.
Zawsze chętnie mi pomagasz,
kiedy jesteś obok, tato.
Z Tobą czuję się bezpiecznie.
Kocham Ciebie właśnie za to!
Ta, to, ti, ta, ti, tom! Kocham ciebie i nasz dom.
Dom to miejsce wyjątkowe.
Może być na końcu świata!
Najważniejsza jest rodzina,
czyli mama, ja i tata!
Ta, to, ti, ta, ti, tom! Kocham mamę, tatę, dom.

Wyprawka plastyczna – Ramka na rodzinna fotografię – pomoce: klej, nożyczki, rodzinna
fotografia lub rysunek dziecka. Dziecko wycina ramkę wzdłuż linii przerywanej, skleja ramkę,
wkłada fotografię lub rysunek.
Zabawy na świeżym powietrzu – Rodzinny spacer po okolicy.

21.05.2020 (czwartek)
Mama i tata
Zabawa „Głuchy telefon” - Do zabawy zaproście domowników, rodzeństwo, babcię, dziadka
a może jest ciocia i wujek. Zapewne tę zabawę znają wszyscy domownicy.
Zabawa z mamą lub tatą „ Jaka to melodia” - Zatrzymajcie jeszcze wszystkie osoby, które
towarzyszyły Wam w poprzednim zadaniu. Zamieńcie dom w studio nagrań i pobawcie się w
zabawę „Jak to melodia”. W zabawie wystarczy tylko zanucić znane wszystkim melodie.
Zapoznanie z piosenką „Mama i tata” - https://www.youtube.com/watch?v=vSHRfxT2-B4
Powiedźcie o czym była piosenka, kto był jej głównym bohaterem?
Praca z obrazkiem „Rodziny” - Na podstawie obrazków powiedźcie jak nazywają się
poszczególni członkowie rodziny.

Na koniec trochę ruchu:
Pomagam mamie:
Dzieci:
• niosą konewki z wodą – maszerują z nogami wyprostowanymi w kolanach i przechylają
ramiona na boki,
• polerują szyby – równocześnie wysuwają obie ręce przed siebie, wykonują koła na
zewnątrz i do wewnątrz,
• odkurzają odkurzaczem bezprzewodowym – w siadzie, przesuwają się po podłodze,
podciągając się stopami,
• prasują – raz lewą, raz prawą ręką wykonują posuwisty ruch w poziomie,
• zdejmują firanki – wyciągają w górę nad głową raz jedną, raz drugą rękę,
• wirują jak bęben pralki – obracają się wokół własnej osi z rękami opartymi na biodrach.
Pomagam tacie:
Dzieci:
• sięgają na pawlacz po walizkę – stają na palcach, z prostymi rękami wysoko uniesionymi w
górę, • przybijają młotkiem – w klęku na jednym kolanie przybijają pięść do pięści,
• włączają wycieraczki samochodowe – równocześnie obiema rękami ugiętymi w łokciach,
wysuniętymi przed siebie, poruszają w lewo i w prawo,
• piłują drewno – dzieci ustawione w pary, podają sobie skrzyżowane ręce i naprzemiennie
uginają je w łokciach,
• trzepią dywan – oklepują całe ciało od stóp po klatkę piersiową,

• wyciągają coś spod kredensu – leżą na brzuchu, lekko unoszą nad podłogą wyprostowane
ręce.

22.05.2020 (piątek)
Album rodziny
Zabawa dydaktyczna Wielka przedszkolna rodzina - Duże serce wycięte z białego brystolu,
serca wycięte z papieru, klej. Dzieci wymieniają członków rodziny. Liczą, ile osób jest w
rodzinie i naklejają na dużej sylwecie serca odpowiednią liczbę małych serduszek.
Czytanie globalne wyrazów Mama, Tata - Wyrazy dla każdego dziecka do globalnego
czytania: mama, tata, druciki kreatywne, patyczki, wałeczki plasteliny. Dzieci układają przed
sobą wyrazy do globalnego czytania. Rodzic demonstruje i głośno czyta. Dzieci dzielą wyrazy
rytmicznie (na sylaby) z wyklaskiwaniem. Wodzą palcem po każdej literze, układają kształty z
kreatywnych drucików lub patyczków. Wyklejają litery cienkimi wałeczkami plasteliny.
Zabawa grupowa Podróż z mamą.(zadania można wykonywać z rodzeństwem).
Rodzic zaprasza na wyprawę:






rowerami – dzieci leżą na dywanie na plecach i naśladują pedałowanie,
pociągiem – dzieci ustawiają się w rzędzie, trzymając za ramiona osobę przed sobą i biegają
po sali,
kajakami – dzieci dobierają się dwójkami, siadają jedno za drugim z ugiętymi nogami i
wykonują ramionami ruch wiosłowania,
samolotem – dzieci rozkładają wyprostowane ręce w bok i biegają po sali,
balonem – dzieci ustawiają się w kole, podają sobie ręce, stają na palcach i przykucają.
Karty pracy cz.2
Narysuj członków własnej rodziny, nazwij członków rodziny, policz z ilu członków składa się
twoja rodzina.
Narysuj tyle serc ile jest członków rodziny.
Czytanki razem z mamą – Poproś mamę lub tatę, aby czytali ci swoje ulubione bajki z
dzieciństwa.

