20.05.2020 r. - środa
Temat: ŚWIĘTO RODZICÓW.
Cele: wyjaśnienie roli ojca w rodzinie, kształtowanie uczucia przywiązania do swojego ojca,
wzbogacanie słownictwa o określenia związane z wyglądem postaci,
opisywanie wyglądu mężczyzny za pomocą określeń przymiotnikowych,
I. Zabawa „Przeciwieństwa” . Wyobraźcie sobie loteryjkę obrazkową. W przedszkolu mamy taką z
myszkami. Dziś interesują nas określenia. Na przykład: jak jednym słowem nazwiemy osobę,
która nie jest pracowita. Spróbujcie dobrać słowo o znaczeniu przeciwnym.
Przykłady: pracowita – leniwa, …….. – tchórzliwa, wesoła – ……..., ……….. – słaba, dobra – ….
mądra - ………, ……...- niska.
II. Zabawa słownikowa: „Jaki jest mój tata?” Proszę, aby w odpowiedzi dziecka było dłuższe
zdanie, poprawne pod względem gramatycznym, np. Mój tata jest odważny, ponieważ…
III. Zabawa ruchowa: - z piłką. W domu weź piłkę w ręce i zrób skłony, wyciągnij ręce w górę, zrób
skręty tułowia i przysiady w taki sposób, żeby nie upuścić piłki. Może tata ma czas i chęć na tę
zabawę razem z tobą?
IV. Wiersz do posłuchania. Proszę rodziców o przeczytanie dziecku wiersza.
(B. Kosmowska) „Dzień Taty”
– Dziś Dzień Taty – mówi mama.
– Czy pomysły jakieś macie?
Nie wypada, abym sama
wyprawiała święto tacie…
Krzyś uśmiecha się do mamy.
– Mamy z Anią świetne plany!
Po śniadaniu, na trzepaku,
będzie popis akrobatów.
Potem – wyścig rowerami!
My, niestety, go przegramy.
Dla zwycięzcy są nagrody
– choćby Ani pokaz mody.
No i zanim tata zaśnie,
poczytamy tacie baśnie…
Krzyś i Ania są szczęśliwi.
– To się dzisiaj tatuś zdziwi!
Tylko mama zamyślona,
trochę smutna, jak nie ona…
Wreszcie wzdycha głośno na to:
– Też bym chciała dziś być… tatą!
Po wysłuchaniu tego pięknego wiersza, powiedz, proszę: O jakim święcie mówiła mama z
wiersza? O co prosiła mama swoje dzieci? Jakie pomysły na wyprawienie święta tacie miał Krzyś?
Co dzieci chciały zrobić wspólnie? Dlaczego na koniec mama posmutniała i zamyśliła się?
V. Zabawa plastyczna: Girlanda z serc. Potrzebne: kartka lub kartki czerwonego papieru, ołówek,
nożyczki, duża igła, nitka i szablon niedużego serca do odrysowania (poproś starsze rodzeństwo lub
mamę, żeby na sztywnym papierze, kartonie narysowali serce i wycięli je). To będzie szablon, który

obrysujesz na czerwonym papierze kilka razy. Układaj szablon tak, aby rysowane serca były blisko
siebie, ale łatwe do wycięcia. Wytnij je.
Teraz zaproś do zabawy oddechowej „Wyścig serc” rodzeństwo lub rodziców.
Zabawę można przeprowadzić na dużym stole, bez obrusa – powierzchnia ma być dość śliska.
Kto startuje, na wąskiej krawędzi stołu kładzie serce i dmucha na nie tak mocno, żeby przesunęło
się jak najdalej.
Na podłodze – będzie łatwiej, bo można się pochylić, klęknąć i przesuwać serduszko oddechem na
dłuższy dystans. Wyznaczcie miejsce START i META. Kto pierwszy do mety? Oczywiście możecie
ustalić inne zasady- ważna jest wesoła zabawa no i mocne dmuchanie na serduszko.
„Girlanda z serc”- serduszka po wyścigu i te niewykorzystane można nawlec na nitkę, robiąc
dziurkę igłą i przeciągnąć nitkę. Gotową ozdobę podaruj mamie i tacie. Ucieszą się!
Bawcie się wspaniale. Pozdrawiam K. K.

