
29.05.2020 Piątek

Temat tygodnia: Święto rodziców
Temat dnia: Zabawy z mamą i tatą.

1. Rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej – „Roztargniona
mama”.

Potrzebna nam będzie damska torebka i parasolka.
Rodzic chowa w domu/pokoju damską torebkę oraz parasolkę. Opowiada
historię o roztargnionej mamie, która położyła gdzieś torebkę i  parasol  

i teraz nie może ich odnaleźć. Opisuje wygląd torebki/parasola. Zachęca
dziecko do pomocy w jej odszukaniu. 

2. Rozwijanie spostrzegawczości słuchowej i sprawności rachunkowej
– „Serduszka”.

Potrzebne  nam  będą  wycięte  z  kolorowego  kartonu/papieru  czerwone
serduszka, bębenek lub inny instrument perkusyjny.
Rodzic  wręcza  serduszka  dziecku  a  sam  zabiera  bębenek.  Następnie
uderza  kilka  razy  w  bębenek  lub  inny  instrument  perkusyjny.  Dziecko
układa  na  stole  tyle  serduszek,  ile  dźwięków  usłyszało.  Zabawę
powtarzamy kilka razy.

  



3. „Masażyk” – według Bożeny Formy.

Najpierw masaż wykonuje rodzic na plecach dziecka a następnie następuje
zmiana i to dziecko wykonuje masaż na plecach rodzica. 

Instrukcja:

Wędruję  z  mamusią  hen  leśną  dróżką -  rysuj  palcami  wskazującymi
ścieżkę od góry do dołu pleców,
przez góry wysokie i łąki, - rysuj góry, wykonuj ruchy koliste, pocierając
dłońmi o plecy,
dla nas wesoło wietrzyk powiewa, -  delikatnie uderzaj w plecy pięściami
obu rąk,
a w górze śpiewają skowronki. -  uderzaj  delikatnie opuszkami palców  
w górną część pleców,
Zza chmury nagle spogląda słońce, rysuj słońce,
ciepłe wysyła promienie, -  mocno pocieraj rozwartymi dłońmi o plecy,
zbieramy kwiaty, pięknie pachnące -  rysuj kontury kwiatów, naśladuj ich
wąchanie, zbliżając dłonie do nosa,
stokrotki,  rumianki,  złocienie. -  rysuj  linie  faliste  w  dowolnych
kierunkach,
Potem leżymy sobie na trawie - delikatnie przykładaj policzek do pleców
dziecka/rodzica,
i w niebo spoglądamy, - przesuwaj dłoń od dołu do góry pleców,
najcudowniejsze są takie chwile, - dmuchaj we włosy dziecka/rodzica,
bo mamę mocno kochamy. - rysuj na plecach serduszko.

4. Karta pracy, cz. 2, nr 55.

Dziecko:
– ogląda obrazki,
– mówi, co robią Olek i Ada z rodzicami,
– opowiada, jak spędza wspólne chwile z rodziną.

(Karta pracy w załączniku nr 9).



Dziękujemy za kolejny tydzień wspólnej zabawy i życzymy Wam miłego
weekendu. Widzimy się  w poniedziałek a tymczasem zaśpiewajmy naszą

piosenkę tygodnia.

https://www.youtube.com/watch?v=RvHfN-4Va4g 
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