Praca zdalna na: 21.05. ( czwartek)

Witamy wszystkich, witamy, na dzisiejsze zajęcia zapraszamy.
1. Pora na wygibasy poranne- najpierw skłon
https://www.youtube.com/watch?v=FZ3pj_ZkldQ
2. INSCENIZACJA wiersza „Dwie mamy” - Doroty Gellner
(wychodzą dwie dziewczynki z wózkami przebrane za mamy, mogą być
rodzice)
Narrator
Czy słoneczko, czy wiaterek
chodzą mamy na spacerek.

Dziewczynka I
Dzień dobry! Jak tam córeczka?
Dziewczynka II
Dziękuję, jest bardzo grzeczna.
A jak tam pani synek?
Dziewczynka I
Niegrzeczny odrobinę.
razem
Ajajaj, ajajaj, ajajaj!

Narrator
Wózki mi się podobały
lecz te mamy takie małe?
Dziewczynka I
Jak córeczka?
Dziewczynka II
Wypiła butelkę mleczka.
Dziewczynka I
Co ? Jedną ? A mój dwie! I jeszcze kaszkę zje!
I kaszkę i kotlety! Bo ma straszny apetyt!
razem
Ajajaj, ajajaj, ajajaj!
Narrator
Oj to już zupełnie źle,
czy niemowlak tyle zje?
Dziewczynka II
Co z synkiem? Jakie wieści?
Dziewczynka I
Już w wózku się nie mieści!
Dziewczynka II
A moja książki czyta!!!
Dziewczynka I (kłótliwie)
Akurat ! Tra la la la! A mój na trąbie gra!
Narrator
Jak się mamy posprzeczały, to o wózkach zapomniały.
Ładna sprawa, ładna sprawa...
Razem
Bo to przecież jest zabawa!
A w tych wózkach zamiast dzieci
misie z pluszu leżą przecież!

Rozmowa na temat wiersza: kto występuje w wierszu ? co robiły mamy?
Czy to były prawdziwe mamy?
3. Domowa zabawa ruchowa przy muzyce:
https://www.youtube.com/watch?v=Bwi8nn9dB1g&feature=youtu.be
4.„Święto Taty” - Dorota Gellner – wiersz do przeczytania przez rodzica

Dziś jak tylko z łóżka wstałam,
zaraz tatę uściskałam!
Uściskałam z całej siły i wrzasnęłam:
- Tato miły!
Nos do góry! Uszy też!
Dziś jest święto taty, wiesz?
każdy tata je obchodzi,
Ty też obchodź, co Ci szkodzi?
A jeżeli nie dasz rady,
zjeść tej całej czekolady,
tortu, lodów i piernika,
znajdziesz we mnie pomocnika!

Porozmawiajcie z dzieckiem na temat wiersza.
- o jakim święcie jest mowa w wierszu?
- co możemy dać tacie w dniu święta?

- opowiedzcie jak wygląda wasz tata.
5. „Portret mojego taty” - dorysuj elementy, aby był to portret taty. Pokoloruj
obrazek.
6. Mama – tancerka, łatwa praca plastyczna. Wystarczy serwetka,

wstążeczka, kredki.

Portret Taty
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