
Witamy wszystkie  Żabki i  rodziców

Kontynuujemy tematykę tygodnia:  "Święto Rodziców"

Temat dzisiejszego dnia  (22. maja, piątek) to:  "Zabawy z mamą i tatą"

Zacznijmy dzisiejszy dzień od relaksującego masażyku (według B. Formy).
W przedszkolu zawsze lubiłyście się w ten sposób bawić. Zaproście rodziców do 
wspólnej zabawy.
Dziecko zajmuje miejsce  za rodzicem, tak, aby swobodnie sięgało dłońmi do pleców 
rodzica; rysuje palcami na jego plecach, po czym następuje zamiana miejsc.

Dziecko:
Wędruję z mamusią hen leśną dróżką rysuje palcami wskazującymi ścieżkę od 

góry do dołu pleców,
przez góry wysokie i łąki, rysuje góry, wykonuje ruchy koliste, 

pocierając dłońmi o plecy,
dla nas wesoło wietrzyk powiewa, delikatnie uderza w plecy pięściami obu 

rąk,
a w górze śpiewają skowronki. uderza delikatnie opuszkami palców w 

górną część pleców,
Zza chmury nagle spogląda słońce, rysuje słońce,
ciepłe wysyła promienie, mocno pociera rozwartymi dłońmi o 

plecy,
zbieramy kwiaty, pięknie pachnące rysuje kontury kwiatów, naśladuje ich 

wąchanie, zbliżając dłonie do nosa,
stokrotki, rumianki, złocienie. rysuje linie faliste w dowolnych 

kierunkach,
Potem leżymy sobie na trawie delikatnie przykłada policzek do pleców 

rodzica,
i w niebo spoglądamy, przesuwa dłoń od dołu do góry pleców,
najcudowniejsze są takie chwile, dmucha we włosy rodzica,
bo mamę mocno kochamy. rysuje na plecach serduszko.

Inne propozycje Dziecięcych masażyków  znajdziecie pod tym linkiem:
https://www.youtube.com/watch?v=lD8nMY  3  tdW4  
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Przygotujcie karty pracy nr 55.

Przyjrzyjcie się uważnie obrazkom i powiedzcie:
Co robi Olek i Ada z rodzicami? 
Jak spędzają wspólnie czas? 
A ty w co lubisz się bawić z mamą i tatą? 

                                  

             
Dokończcie kolorować rysunki serc według wzoru (rytmu).
 

Inne, ciekawe propozycje zabaw:
https://mojedziecikreatywnie.pl/2017/11/  z  abawy-dla-dzieci-w-domu/  

A teraz wspólnie z rodzicami wysłuchajcie piosenki, która jest specjalną dedykacją 
dla nich, z okazji Dnia Mamy i Taty. A może refrenu, z pomocą rodziców nauczysz 
się i będziesz mogła/mógł zaśpiewać  samodzielnie.  
https://www.youtube.c  o  m/watch?v=j09kDRPi3tE  
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                              Dziękujemy za kolejny tydzień wspólnej nauki i zabawy
                                                Pani Ola i Pani Kasia
 


