
Tematyka tygodnia:  "Święto Rodziców"

Dzień 2 (19. maja, wtorek): "Kocham mamę i tatę"

Przebieg dnia

•• Zabawa rozwijająca zmysł dotyku – Co to jest?
Nieprzezroczysty worek, różne przedmioty wykorzystywane przez kobietę i mężczyznę,
np.: apaszka, pomadka, torebka, pasek męski, krawat, portfel, pianka do golenia itp.
R. rozkłada na dywanie przygotowane przedmioty używane przez kobietę i mężczyznę. Nazywa
je i przekazuje dziecku, aby mogło się z nimi zapoznać za pomocą dotyku. Następnie
chowa je do worka, a dziecko wkłada rękę do środka i próbuje nazwać trzymany przedmiot.

Nauka wiersza Jadwigi Koczanowskiej Mama i tata.   

                                                  

Mama i tata to świat nasz cały,
ciepły, bezpieczny, barwny, wspaniały,
to dobre, czułe, pomocne ręce
i kochające najmocniej serce.
To są wyprawy do kraju baśni,
wakacje w górach, nad morzem, na wsi,
loty huśtawką, prawie do słońca,
oraz cierpliwość, co nie ma końca.
Kochana Mamo, Kochany Tato,
dzisiaj dziękować chcemy Wam za to,
że nas kochacie, że o nas dbacie
i wszystkie psoty nam wybaczacie.

•• Rozmowa kierowana na podstawie wiersza.
R. pyta:
−− Jaki wydaje się świat, gdy obok są mama i tata?
−− Za co dzieci chcą podziękować rodzicom?
R. kontynuuje rozmowę. Pyta, dlaczego mama i tata odgrywają w życiu dziecka najważniejszą
rolę. Kilkakrotne powtórzenie wiersza. R. zwraca uwagę, aby dziecko mówiło wiersz spokojnie, 
głośno i wyraźnie.

•• Zabawa rytmiczna z kubeczkiem i pałeczkami
Przygotuj kubeczek i dwie pałeczki ( kredki ). Spróbuj wystukiwać podany rytm, tak jak na filmiku 
https://www.youtube.com/watch?v=Zggih0BLYCI

https://www.youtube.com/watch?v=Zggih0BLYCI


•• Karta pracy, nr 53.
Dziecko:
−− rysuje krawat i apaszkę po śladzie,
−− koloruje rysunki tak, by każdy miał inny kolor,
−− mówi, komu można wręczyć w prezencie krawat, a komu – apaszkę.
 
                                         

•• Zajęcia umuzykalniające przy piosence Dla ciebie, mamo.
 Zabawa z piosenką Dla ciebie, mamo.
2 kwiaty z bibuły i gumki recepturki.  https://www.mac.pl/ piosenki ( CD1, nr 35  ) 
Dziecko zakłada kwiaty na nadgarstki, mocując je za pomocą gumek recepturek. Wykonuje 
inscenizację piosenki.

I. Dla ciebie kwiaty kwitną
na łące,
wykonuje obrót wokół siebie,
unosi ręce w górę, poruszając
nimi w nadgarstkach,
dla ciebie wieje ciepły
wiatr,
pozostaje w lekkim rozkroku,
unosi ręce w górę, poruszając
nimi w nadgarstkach,
dla ciebie niebo jest tak
błękitne,
dłońmi wykonuje młynek, unosząc je
w górę,
do ciebie śmieje się cały
świat.
Wykonuje dłońmi młynek,
opuszczając je w dół,
Ref.: La, la, la, la, la, la… podskakuje z nogi na
nogę,
II. Dla ciebie świeci złociste
słońce,
wykonuje obrót wokół siebie,
unosi ręce w górę, poruszając

https://www.mac.pl/edukacja-przedszkolna/piosenki


nimi w nadgarstkach,
dla ciebie gwiazdy nocą
lśnią,
pozostaje w lekkim rozkroku,
unosi ręce w górę, poruszając
nimi w nadgarstkach,
dla ciebie ptaki śpiewają
wiosną,
podają ręce rodzicom
do ciebie śmieje się cały świat.
W parach obracają się w małych
kołach,
Ref.: La, la, la... jw.

•• Zabawy konstrukcyjne. Budowanie domu dla rodziców z różnego rodzaju klocków.


