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•
czytanie zdań, kolorowanie ramek prawidłowych podpisów ilustracji
•
rysowanie po śladzie wyklejanie obrazka kawałkami kolorowego papieru
ZAJĘCIA JĘZYKOWE
J. Gałkowski ,,Album rodzinny” wypowiedzi dowolne na temat treści wiersza, porównywanie z
własną rodziną.
Czegóż nie znajdziesz w rodzinnym albumie,
jeżeli tylko poszukać umiesz?
Dawne stroje, stare mundury,
altanki, stoliki, fotele ze skóry
i domy, jakich już teraz nie ma —
bo wszystko ciągle się zmienia..
Ten, na wyblakłym zdjęciu, pan z rowerem,
to dziadek, gdy był jeszcze kawalerem,
dalej — na kilku kolejnych kartach —
wujek Jurek, zimą na nartach.
Odnajdziesz też w albumie rodzinnym
ojca i matki lata dziecinne...
Ten chłopak o oczach wesołych
to twój tata, gdy idzie do szkoły,
a ta dziewczynka z białą kokardą,
to twoja mama — naprawdę!
A ta, tuż obok, buzia uśmiechnięta,
to ciocia Asia, straszna wiercipięta,
co przez dzień cały, bez ustanku,
chciałaby biegać ze skakanką
i jeszcze dziś, na twoich imieninach,
tamte lata sobie przypomina...
Uzupełniamy zdania z rozpoczętymi zdaniami:
Tatuś i mamusia to moi........................................
Mój brat i siostra, to dla mnie........................................
Mama mojej mamy to moja ........................................
Ojciec mojego ojca to mój........................................
Siostra mojej mamy to ........................................
Brat mojego taty jest moim........................................

ZABAWY RUCHOWE
„Rodzinka– bawimy się w naśladowanie czynności charakterystycznych dla danego członka
rodziny np.: mama zmywa naczynia, babcia robi na drutach, brat odrabia lekcje itp.
„Pastowanie podłogi”- dziecko siedzi na podłodze z ugiętymi kolanami pod stópkami trzyma
woreczek. Dłonie oparte są o podłogę za sobą. Na sygnał rodzica dziecko „pastuje podłogę,
przesuwając woreczek do przodu i tyłu w bok. O woreczek oparte są tylko czubki palców stóp.
Ćwiczenie trwa ok. 1 min
ĆWICZENIA DRAMOWE- przy muzyce relaksacyjnej
„Dom moich marzeń”- dziecko siedzi wygodnie. Rodzic zaprasza do wędrówki po domu marzeń,
po jego pomieszczeniach. Zadaje pytania w trakcie tej wędrówki.
-Gdzie jesteś?
-Co tam robisz?
-Co znajduje się dookoła ciebie?
-Jakie widzisz przedmioty?
-Który najbardziej ci się podoba?
-Co widzisz za oknem? Czy ten widok ci się podoba? Dlaczego?
-Kto oprócz ciebie jest teraz w tym domu?
-Kto mieszka z tobą w tym domu?
-W jakim kolorze są ściany?
-Jak czujesz się w tym domu? Dlaczego?
-Czy chcesz tam zostać? Dlaczego?
PRACA PLASTYCZNA
„Domek z koperty”- kopertę otwieramy z części którą otwieramy robimy dach. Całą kopertę
ozdabiamy aby z tego powstał. Domek
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