26 maj 2020
MÓJ TATA
WITAM.
WSZYSTKIM KOCHANYM MAMUSIOM ŻYCZĘ WSZYSTKIEGO CO
NAJLEPSZE, SPEŁNIENIA WSZYSTKIECH NAJSKRYTSZYCH MARZEŃ
I POCIECHY ZE SWOJEJ PSZCZÓŁKI:*
ZABAWY I ZAJĘCIA
PRACA Z KSIĄŻKĄ
(strona 25a i 25b)
•
odnajdywanie różnic między ilustracjami, przeliczanie pieniędzy, tworzenie zbiorów
•
czytanie zdań opisujących tatę , pisanie pośladzie, rysowanie zgodnie z instrukcją
ZAJĘCIA JĘZYKOWE
„Mój tato” Bożena Forma
Chodzimy z Tatą na długie spacery,
mamy wspaniałe górskie rowery.
Po parku na nich często jeździmy
i nigdy razem się nie nudzimy.
Gdy mroźna zima nagle przybywa
i śnieżnym szalem wszystko okrywa,
bierzemy narty i śnieżne szlaki
wciąż przemierzamy jak szybkie ptaki.
Często chodzimy razem do kina,
lubimy kiedy dzień się zaczyna.
Mam swego Tatę - to wielkie szczęście,
życzeń mu składam dziś jak najwięcej.
Pytania do wiersza:
•
jak ma na imię tata?
•
jak wygląda wasz ojciec?
•
jacy są: cechy charakteru?
•
co robisz wspólnie z tatą?
•
kim z zawodu jest twój tata?
•
jakie ma hobby?
•
kto opowiada ten wiersz: dziewczynka czy chłopiec?

PRACA PLASTYCZNA- „Mój tata w pracy”: technika dowolna. Dziecko przedstawia swojego
ojca w pracy. Opisuje pracę swojego taty i mówi, dlaczego jego praca jest ważna.

PIOSENKA NA DZIŚ
https://www.youtube.com/watch?v=hiYZStxAZpI

„Tata czarodziej”
Łatwo poznasz mego tatę
bo koszule nosi w kratę.
I na nosie okulary
(chociaż wcale nie jest stary!)
Włosy krótko przystrzyżone
Lekko na bok ułożone.
Ot zwyczajny tata! Ale...
drzemie w nim magiczny talent.
REF: Mój tata jest czarodziejem
bo kiedy on się śmieje
znikają chmury, ucieka deszcz.
Wychodzi słońce...
Świat piękny jest!
Łatwo poznasz mego tatę.
W pracy chodzi pod krawatem.
Z miną srogą i poważną
(bo ma pracę bardzo ważną!)
Marynarka i w kant spodnie.
(bo tak modnie i wygodnie).
Ot zwyczajny tata, ale...
drzemie w nim magiczny talent.
REF: Mój tata jest czarodziejem
bo kiedy się śmieje
znikają chmury, ucieka deszcz.
Wychodzi słońce...
Dobrze, że jest!
ZAJĘCIA RUCHOWE
•
Odklejanie od podłogi -rodzic leży przyklejony do podłogi, dziecko stara się go oderwać zmiana ról.
•
Ćwiczenia tułowia i równowagi – „ Wiatraczki”- dziecko układa szarfę w kółeczko, na
sygnał obiega ją wkoło, na kolejny sygnał staje w środku na jednej nodze z ramionami w bok.
•
Ćwiczenia stopy.- siad „skulony” Szarfa na podłodze. Podnoszenie szarfy w górę stopami na
zmianę , prawą i lewą.

Ciocia Kasia:)

