25.05.2020r.

Witajcie!
Aktualnie realizujemy temat ŚWIĘTO RODZICÓW
a proponowane do tego tematu zabawy i inne aktywności mają na celu wzmacnianie więzi
uczuciowej z rodzicami, nazywanie i rozpoznawanie emocji i poszerzanie wiadomości na
temat upodobań, zainteresowań i zawodów wykonywanych przez rodziców.
Zazwyczaj przygotowujemy upominki - niespodzianki samodzielnie wykonane przez dzieci
dla rodziców i program artystyczny .
W tym roku będzie inaczej, nie będzie niestety wielkiego
Święta Rodziny w naszym przedszkolu.
Ale właśnie w tym szczególnym czasie możemy jeszcze bardziej poczuć i doświadczyć jak
wielka jest moc RODZINY.
Najlepsze życzenia dla wszystkich RODZICÓW!!
Zapraszam do wspólnej zabawy.
Przed nami spotkanie zatytułowane
RODZINA

1. Ćwiczenia ortofoniczne na podstawie wiersza B. Szelągowskiej Moja rodzina.
Rodzic prezentuje wiersz. Powtarza treść wiersza powtórnie, a dzieci powtarzają fragment
tekstu: ta, to, ti, ta, ti, tom! Kocham ciebie i nasz dom.
Piękny uśmiech, dobre serce;
wszystko umie zrobić sama.
Kocha mnie najbardziej w świecie.
To jest właśnie moja mama!
Ta, to, ti, ta, ti, tom!
Kocham ciebie i nasz dom.
Zawsze chętnie mi pomagasz,
kiedy jesteś obok, tato.
Z Tobą czuję się bezpiecznie.
Kocham Ciebie właśnie za to!
Ta, to, ti, ta, ti, tom!
Kocham ciebie i nasz dom.
Dom to miejsce wyjątkowe.
Może być na końcu świata!
Najważniejsza jest rodzina,
czyli mama, ja i tata!

Ta, to, ti, ta, ti, tom!
Kocham mamę, tatę, dom.
2. Ćwiczenia słuchowe Kto mieszka w tym domu?
N. podaje nazwy członków rodziny, dzieląc je rytmicznie (na sylaby), a dzieci podają pełną
nazwę. Następnie chętne dzieci podają nazwy członków własnej rodziny, dzieląc je
rytmicznie (na sylaby), a pozostałe osoby odgadują, o kogo chodzi, np.: ma-ma, ta-ta, brat,
sios-tra, dzia-dek, bab-cia, cio-cia, wu-jek.
Zdjęcie rodziny:

3. Karta pracy.

Dzieci drysowują poszczególne osoby z rodziny.
4. Zabawa ruchowa Mamo, mamo, ile kroków do domu?
Skakanki.
Rodzic wyznacza start i metę za pomocą skakanek. Dziecko staje na starcie, a Rodzic na
mecie. Dziecko zadaje pytanie: Mamo, mamo, ile kroków do domu? I odmierzają tyle
kroków, ile zaproponuje Rodzic. Zabawa kończy się kiedy dziecko przekroczy metę.

ŻYCZĘ PRZYJEMNEJ ZABAWY!
P.S. Chętnych zapraszam do kontaktu mailowego, możecie się podzielić twórczością
naszych małych artystów…
malgosiatb@gmail.com
Do następnego spotkania..

