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Album rodzinny
I.
• Zabawa ruchowa Razem jest weselej.
Dziecko podczas nagrania podskakuje po całym np. pokoju. Na przerwę w
muzyce dobiera się w parę z np. mamą, rodzeństwem.
• Zabawa ruchowa Spacer z rodziną. Dziecko stoi w i pokazuje ruchem
historyjkę opowiadaną przez Rodzica.
Jest piękna pogoda, idziemy całą rodziną do parku. - maszeruje w miejscu,
Na ścieżce błyszczy kałuża, po wiosennym deszczu, - przeskakuje z nogi na
nogę,
przy alei stoi parkowa ławeczka. - wykonuje przysiad,
Idąc dalej, spotykamy skaczącą po drzewach wiewiórkę.- podskakuje tak jak
wiewiórka,
Przysiadamy na kolejnej ławce -

wykonuje przysiad,

i nie możemy się zdecydować, czy odpocząć, czy iść dalej. -wykonuje kolejne
przysiady,
Idziemy jednak dalej.

- maszerują w miejscu,

Wśród gałęzi drzew śpiewa ptak. - rozglądają się z ręką przy czole,
Wracamy do domu i odpoczywamy. dziecko siada lub kładzie się na dywanie
II
• Zabawa dydaktyczna Wielka przedszkolna rodzina.
Duże serce wycięte z białego brystolu, lub wypychanka serce (wyprawka) serca
wycięte z papieru, klej.
Dziecko wymienia członków rodziny. Liczy, ile osób jest w rodzinie i naklejają
na dużej sylwecie serca odpowiednią liczbę małych serduszek.
• Czytanie globalne wyrazów: mama, tata.

Wyrazy dla dziecka do globalnego czytania: mama, tata, druciki kreatywne,
patyczki, wałeczki plasteliny.
Dziecko układa przed sobą wyrazy do globalnego czytania. R. demonstruje je i
głośno czyta. D. dzieli wyrazy rytmicznie (na sylaby) z wyklaskiwaniem. Wodzi
palcem po każdej literze, układa kształty z kreatywnych drucików lub
patyczków.
 Wyklei litery cienkimi wałeczkami plasteliny.
 Moja rodzina Karta pracy, cz. 2, nr 48
 Dla dziecka: kartka, kredki.
Dziecko
− rysuje swoją rodzinę.
− czytaja wyrazy z osobą dorosłą,
− rysują członków własnej rodziny,
− nazywają członków rodziny Olka,
− wymieniają członków własnej rodziny.
 Zabawa językowa Kiermasz imion. Duży brystol, kolorowe flamastry. R.
na brystolu zapisuje imiona członków rodziny (jak najwięcej). Otacza
kolorową pętlą takie same imiona. Dziecko razem z R. liczy imiona i
porównują, których imion jest najwięcej.
 Zabawa z utrzymaniem równowagi: Slalom.
R. ustawia kilka pachołków i wyznacza nimi trasę do pokonania. Dziecko
pokonuje trasę slalomu w różny sposób: przebiegają, skaczą z nogi na
nogę itp.
III
1. Zabawa grupowa Podróż z mamą.
Rodzic zaprasza na wyprawę:
- rowerami – dziecko leży na dywanie na plecach i na plecach i naśladuje
pedałowanie,

- pociągiem – dziecko ustawia się i udaje lokomotywę pociągu i jedzie po
pokoju,
- kajakiem – dziecko siada z ugiętymi nogami i wykonuje ramionami ruch
wiosłowania,
- samolotem – dziecko rozkłada wyprostowane ręce w bok i biega po pokoju,
2. Nauka I zwrotki ,,Mama i tata”.
https://www.youtube.com/watch?v=9VpecqpCPBk
3. Zabawa muzyczno – ruchowa ,,Taniec z gazetami”.
Potrzebne: nagranie piosenki Mamo i tato, gazeta.
Dziecko wspólnie z rodzicem lub rodzeństwem tańczy na rozłożonej gazecie do
utworu lecącego w tle, nie schodząc z gazety. Kiedy nagranie jest zatrzymane,
dziecko przybiera jak najbardziej dziwną pozycję, nie wykraczając poza linię
gazety.

