DZIEŃ 2 – 26.05.2020
TEMAT: MÓJ TATA
CELE OGÓLNE: przypomnienie nazw zawodów określanych jako męskie;
Środki dydaktyczne: wiersz P. Pollaka „Wesoły tata”; karta pracy nr4, str.23(zał.1); kartki; kredki; zdjęcie dzieci; dwie rolki po papierze
toaletowym; włóczka/mulina/kordonek; brystol; nożyczki; klej;

I Wesoły tata
Praca z wierszem Piotra Pollaka. Czytamy dzieciom wiersz:

Po przeczytaniu wiersza zadajemy dzieciom pytania: O czym był wiersz? Kto wystąpił w wierszu?
Z czego śmiał się tata chłopca? Dlaczego chłopiec chciał, żeby tata jadł z nim marchew i sałatę?
W czym chcecie naśladować swojego tatę?
II „Jaki jest mój tata”
Dzieci kończą zdania dotyczące taty, np.:
- Mój tata jest…,
- Mój tata lubi…,
- Mój tata nie lubi…,
- Ulubionym kolorem mojego taty jest…,
- Z tatą lubię najbardziej…,
- Mój tata jest najlepszy, ponieważ…
III „Mój tata”
Wykonanie karty pracy nr4, str. 23 (zał.1). Dzieci rysują swojego tatę w ramce, na talerzu jego ulubione
danie, kredkę malują na jego ulubiony kolor.
IV „Zawody tatusiów”
Dzieci opowiadają o zawodach wykonywanych przez ich tatusiów. Pytamy, czy wszyscy ojcowie pracują
zawodowo - jaki zawód wykonują, czym się zajmują, co dokładnie robią? Czy zawody wykonywane przez
mamy różnią się od tych, które wykonują ojcowie? Na koniec dzieci mogą narysować swojego tatę przy
pracy.
V „Jak mogę pomóc tacie?”
Pytamy dzieci, czy ojcowie pracują tylko poza domem? Jakie obowiązki wykonują w domu? W których
obowiązkach dzieci mogą im pomóc?
VI „Zakładki dla tatusiów”
Zabawa plastyczna. Przygotowanie zakładek do książek z pomponami i zdjęciami dzieci. Robimy dzieciom
zdjęcia w konkretnej pozie – stoją na palcach i sięgają wysoko rączkami, jakby chciały zdjąć coś z
najwyższej półki – po czym je drukujemy. Dajemy dziecku dwie rolki po papierze toaletowym i włóczkę.
Dzieci owijają włóczkę wokół dwóch rolek jednocześnie. Po powstaniu grubej warstwy zaczynają

obwiązywać prostopadle do wcześniejszego kierunku – pomiędzy rolkami. Gdy także druga warstwa jest
gruba, robią supeł i zdejmują włóczkę z rolek. Następnie przecinają końcówki. Powstają pompony, które
dzieci doczepiają do zdjęć naklejonych na gruby brystol. W ten sposób tworzą zakładki do książek.
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