
Witamy wszystkie Żabki i Rodziców

Kontynuujemy tematykę tygodnia:  "Święto Rodziców"

Temat dzisiejszego dnia (21. maja, czwartek) to: "Niespodzianki dla rodziców"

Na początek przyjrzyj się poniższym obrazkom, przedstawiającym różne czynności 
wykonywane w domu i zastanów się: w jaki sposób ty możesz pomagać swoim 
rodzicom?

                          

                  

A teraz posłuchaj zagadek słuchowych.
http://odgłosy.pl/smiech01.php
http://odgłosy.pl/smiech-dziecka.php
Czy rozpoznajesz czyj to głos?
Co dla ciebie oznacza śmiech?
Kiedy najczęściej się śmiejesz?    

Wysłuchaj wiersza Krystyny Datkun-Czerniak Szczęście.

Szczęście to:
– uśmiech taty i mamy,
– spadające z drzew kasztany,



– zimne lody w gorący czas,
– udany rysunek,
– i gdy ktoś pochwali nas.
Szczęście to wszystko, co jest dokoła:
ludzie, drzewa, przedszkole i szkoła.
Szczęście mam – gdy nie jestem sam!
Szczęście, że jestem tu – na ziemi,
pomiędzy ludźmi bliskimi.

Odpowiedz na pytania dotyczące treści wiersza:
Co to jest szczęście?
Co dla ciebie jest szczęściem?
Kto jest dla ciebie najbliższą osobą?

A teraz otwórz karty pracy, nr 54.

Narysuj w ramkach prezenty, jakie chciałabyś/chciałbyś wręczyć rodzicom (w 
niebieskiej ramce – prezentdla taty, a w czerwonej – dla mamy),
Spróbuj z pomocą rodzica odczytać wyrazy zapisane na bilecikach.

                                              

A może zatańczysz dla mamy i taty? Przygotuj wstążki i poproś rodziców, aby 
odtworzyli nagranie muzyki tanecznej.
https://www.you  t  ube.com/watch?v=x46  3  zoWpiVI  
https://www  .  youtube.com/watch?v=Yp7v9o8OKqc  
Możesz wykonać dowolny taniec w rytm muzyki, poruszając swobodnie wstążkami.

Przygotuj też niespodziankę dla mamy i taty. Wykonaj kwiatek z wyprawki 
plastycznej, karta nr 26.
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Wytnij z karty wszystkie zaznaczone konturem kolorowe paski i kształty,
złóż i sklej zgodnie z instrukcją. Wręcz mamusi i tatusiowi. Nie zapomnij o uściskach
i buziakach. 

                                             

A  może masz ochotę nauczyć się tańca z chustkami do piosenki Powitanie wiosny.
Jeśli tak, to najpierw zobacz układ, a później spróbuj zatańczyć.
https://www.youtube.com/watch?v=  H  2Sx4o2qCNM  

   Miłego dnia
Pani Kasia i Pani Ola                                        
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