Piątek 22.05.2020
Agnieszka Strzelczyk
Temat: Podarunki dla rodziców.
Rodzaj zajęć: zajęcia społeczno-plastyczne.
Temat: Prezent dla rodziców.
Cele:
- czerpanie radości ze własnoręcznie wykonanych prac
- wzbudzanie poczucia radości z obdarowywania bliskich prezentami.
Pomoce: kartki bloku technicznego, farby, pędzle, woda, balon, szary papier, flamastry,
kredki, sznurek, włóczka, patyczki
Przebieg zajęć:
1. Zabawa skoczna „Żabki”. Rodzic rozkłada obręcze, a dzieci skaczą między nimi. Na
komendę: Bocian się zbliża! dzieci wskakują do obręczy; na hasło: Bocian odszedł!
wyskakują z obręczy i wracają do swobodnych skoków.
2. Zabawa słuchowo-matematyczna „Ile dźwięków?” – doskonalenie umiejętności liczenia.
Rodzic klaszcze kilka razy. Dzieci liczą na palcach, ile dźwięków usłyszały, i podają liczbę.
Następnie układają tyle patyczków, ile było uderzeń. Rodzic ponownie klaszcze (większą,
mniejszą lub taką samą liczbę dźwięków). Dzieci wykładają patyczki, tworząc drugi zbiór.
Liczą i porównują.
3. Zabawa ruchowo-naśladowcza „Nasz pokój” – ćwiczenia dużych grup mięśniowych.
Dzieci poruszają się swobodnie po pokoju. Gdy Rodzic klaśnie w dłonie, dzieci udają, że
rozkładają serpentyny; gdy klaśnie dwa razy – naśladują dmuchanie balonów.
4. Wykonanie ćwiczenia w KP4 (ćw. 1, s. 26–27 - Załącznik 1) – dzieci przyglądają się
kolejnym obrazkom historyjki, opowiadają, co przedstawia. Rysują odpowiednią liczbę
kropek w okienkach zgodnie kolejnością zdarzeń.
5. „Sprawiam radość najbliższym” – Rodzic w nawiązaniu do historyjki obrazkowej w KP4
rozmawia z dziećmi na temat obdarowywania najbliższych, sprawiania im radości. Pyta np.:
W jaki sposób możecie zrobić komuś przyjemność? Czy zawsze to musi być jakaś rzecz? Co
jeszcze może być prezentem? Co zrobiły dzieci z historyjki obrazkowej? Co czujecie, kiedy
mama i tata są uśmiechnięci, mile zaskoczeni z waszego zachowania?
6. Zabawa plastyczna „Kwiatki dla rodziców”. Dzieci otrzymują kartki bloku technicznego.
- Rodzic maluje każdemu dziecku wewnętrzną część dłoni i pomaga odbić na kartce. Jedno
odbicie dłoni to jeden kwiatek
– dzieci wykonują bukiet składający się z tylu kwiatów, ile dzieci mają lat.
- Następnie każda osoba palcem zamoczonym w farbie rysuje łodygi.
- Dzieci myją dłonie. Zdejmują buty i skarpetki. Rodzic maluje im stopy, a dzieci odbijają je,
tworząc liście kwiatków.
- Na koniec myją (wycierają) stopy.
7. Wspólne sprzątanie i pozostawienie prac do wyschnięcia.
8. Wykonanie laurki dla mamy (KA, k. 25) i taty (KA, k. 26) – dzieci wyjmują szablon,
ozdabiają drugą stronę serca, popisują się same (lub z pomocą Rodzica) i składają według
instrukcji.

Załącznik 1

1. Przyjrzyj się obrazkom na tej i sąsiedniej stronie i ułóż z nich historyjkę.
Narysuj w pustych okienkach odpowiednią liczbę kropek zgodnie z kolejnością
zdarzeń. Opowiedz po kolei, co się wydarzyło.
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Święto Mamy i Taty

Załącznik 1 cd.
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