Propozycja aktywności dla dzieci z grupy „ Słoneczka” na 25.05.20r. – wtorek.
Proszę przygotować:
fioletową książkę,
miarka do sprawdzenia wzrostu lub centymetr krawiecki;
kartkę do wykonanie laurki dla Rodziców oraz niezbędne do jej wykonania :
kredki.lub inne materiały dostępne w domu ( wycinanki, naklejki, itp.) dostęp do Internetu;
Zajęcie 1
,,Kwiaty dla mamy”- zabawy językowo – matematyczne.
1. Karta pracy, cz. 4, s. 46.
Czytanie zdań z Rodzicem lub samodzielnie. Rysowanie swojej mamy i swojego taty.
Nazywanie kwiatów.
2. Mierzenie wzrostu dzieci.
Miarka.
Rodzic mierzy wysokość ciała dziecka za pomocą miarki zawieszonej na ścianie. Zapisuje (
na kartce) wzrost przy imieniu dziecka., potem mierzy siebie i innych domowników.
Następnie wymienia członków rodziny, którzy są najwyżsi i najniżsi. ( chodzi o stosowanie
określeń wzrostu: najwyższy jest, potem..., najniższy jest....).
Średni wzrost dziewczynek wynosi 120 cm 6letnich to 122 cm;
a dla chłopców – 122 cm. Można określić z dzieckiem czy jest wyższe czy niższe niż
większość rówieśników;
3. Karta pracy, cz. 4, s. 47.
Kolorowanie ubrań tej osoby z pary, która jest wyższa. Naklejanie zdjęć odpowiedniego
kwiatu.
4. Zabawa ruchowo-naśladowcza Jak nasi rodzice.
Dzieci poruszają się po sali w rytm tamburynu. Na hasło Jak mama naśladują czynności
wykonywane przez mamę. Na hasło Jak tata – czynności wykonywane przez tatę.
5. Karta pracy, cz. 4, s. 48. ( Pkt. 5 i 6 można zrealizować po odpoczynku lub zabawie
dowolnej dziecka jeśli dziecko jest zmęczone).
Wyklaskiwanie podanego rytmu, w powtarzaniu tekstu za Rodzicem. Określanie, w którą
stronę zwrócone są serduszka. Naklejanie brakujących serduszek. Rysowanie po śladach
dużych
serduszek. Rysowanie w ich wnętrzu małych serduszek.
6. Wypowiedzi dzieci na temat Co lubią moi rodzice?
Dziecko określa, co lubi mama, co lubi tata, ale odpowiedzi podają, dzieląc dane słowa na
sylaby.
Np.: Rodzic mówi, że mama lubi cze-ko-la-dę, a tata cias-to. Dziecko syntezuje sylaby i
podają całe słowa (czekolada, ciasto)
Zajęcie 2 „Laurka dla mamy i taty”- samodzielny wybór techniki przez dziecko.
- rozwijanie sprawności manualnej;
Dzisiaj Święto Mamy i Taty. W tradycji przedszkolaków jest wykonanie dla rodziców
upominku - proponujemy laurkę. W środku laurki wpisać życzenia ułożone przez dzieci.
Może dzieciom uda się zaśpiewać piosenkę " Moja wesoła rodzinka" - I i II zwrotka oraz
wyrecytować wiersz, którego uczyły się wczoraj:
Mama i Tata to świat nasz cały,
ciepły, bezpieczny, barwny, wspaniały,
to dobre, czułe, pomocne ręce
i kochające najmocniej serce.
To są wyprawy do kraju baśni,
wakacje w górach, nad morzem, na wsi,

loty huśtawką, prawie do słońca
oraz cierpliwość co nie ma końca.
Kochana Mamo, Kochany Tato
dzisiaj dziękować chcemy Wam za to,
że nas kochacie, że o nas dbacie
i wszystkie psoty nam wybaczacie.
Piosenka:
https://youtu.be/9CAEhPUDlA4
Życzę miłego świątecznego dnia wszystkim Mamom i Tatusiom - zdrowia, radości, sukcesów
i spełnienia marzeń.

