
Kochane Motylki
Rodzice i Dzieci!

Wszyscy są? Witam Was!
 Zaczynamy, już czas!

Galeria Motylków
Prace Martynki Tomczak
(We wtorek te prace pojawiły się z błędnym
opisem jako prace Karinki. Obie dziewczynki
przepraszam za pomyłkę)

A poniżej praca Roksanki



DLA MOTYLKÓW OD MOTYLKÓW
Odnajdźcie siebie wśród tych piękności:)

                                                                                                        



1. Spróbuj przeczytać sam lub nazwij kolejne litery (a o odczytanie poproszę 
Rodzica), a dowiesz się o czym dziś będziemy rozmawiać.

PLAC ZABAW
2. Kochany Rodzicu, przeczytaj tekst poniżej i spytaj czy dziecko go 
kojarzy. To piosenka, której się uczyliśmy, może potrafi zaśpiewać.

1. Już w oczach radość, bo słońce świeci
    na spacer pora iść.
    Na placu zabaw jest dużo dzieci,
    bawić się chodźmy dziś!
Ref.:
    Plac zabaw, plac zabaw,
    tu z kolegami poznasz zabaw sto.
    Plac zabaw, plac zabaw,
    w słoneczne dni odwiedzasz go!
2. Są tu drabinki i karuzela,
    każdy się kręcić chce!
    A w piaskownicy z mokrego piasku
    babki zrobimy dwie.
3. Miło jest huśtać się na huśtawce,
    wszyscy lubimy to, że hej.
    Możemy puszczać barwne latawce,
    wietrzyku, dla nich wiej!
4. Ciekawi świata zawsze jesteśmy,
    uczyć się każdy chce.
    Bawić się świetnie na placu zabaw
    możemy całe dnie!
  

3. Kochany Rodzicu! Zadawaj dziecku pytania  do obrazka poniżej i poproś 
o prawidłowe wskazywanie i odpowiadanie całym zdaniem:
-Co znajduje się w prawym górnym rogu?
-Co znajduje się w lewym dolnym rogu? 
Itd. pytamy o kolejne rogi
- Co znajduje się nad piaskownicą?
- Co znajduje się pod drabinkami? Itd.



                                    



4. Wiem, że bardzo lubicie bawić się na placu zabaw przy przedszkolu, ale także na 
innych placach. Teraz nie możemy tego robić, ale na pewno będziemy mogli znowu 
szaleć na drabinkach, huśtawkach i innych sprzętach. 

Drodzy Rodzice, bardzo proszę, porozmawiajcie z dziećmi, zadajcie im pytania 
proponowane poniżej, a także inne, które wynikną w czasie rozmowy.

 Popatrzcie na zdjęcie.
Czy podoba Wam się taki plac zabaw?  Co Wam się podoba? Gdybyście mogli 
zdecydować jak ma wyglądać plac zabaw, co chcielibyście, by na nim było? Co jest 
potrzebne by dzieci na placu zabaw były bezpieczne?                                                    

4. Wybierz jedną propozycję i narysuj:
1) Nasz przedszkolny plac zabaw i Motylki bawiące się na nim
lub
2)  Zabaw się w projektanta/architekta i narysuj plac zabaw o jakim marzysz.
Lub
3) Narysuj plac zabaw wykorzystując cyfry. Przyjrzyj się im i pomyśl jakimi 
przyrządami na placu zabaw mogłyby być.



5. Proponuję dziś zabawę w „Ciepło-zimno”, ale w innej wersji, mającej na celu 
utrwalanie znajomości kierunków oraz umiejętności przeliczania i poprawiającą 
koncentrację. Motywacja w zabawie rośnie gdy szukamy czegoś dla nas 
atrakcyjnego, np. drobnego „słodycza” lub monety.
Chowajmy sobie nawzajem (tak, by najpierw Rodzic chował, a potem dziecko 
Rodzicowi) wybrany przedmiot mówiąc zamiast tradycyjnego „ciepło-zimno” np.” 
zrób dwa kroki w prawo, dwa do przodu, jeden do tyłu” itd. Drogę możemy 
komplikować:) w zależności od zainteresowania i możliwości dziecka. Ostatnia 
wskazówka może brzmieć np. „Szukaj pod…, szukaj, nad…., szukaj za...” itd.

6. Na miłe pożegnanie dziś (trochę dla maluchów:)

https://www.youtube.com/watch?v=yVT8psDmrsg&vl=pl 

7. A może zrobicie mini plac zabaw w domu lub na podwórku używając 
przedmiotów, które są w domu? Dobrej zabawy!

           „ Jak zrobić dziecku plac zabaw w domu?
Na początku najlepszym placem zabaw jest mama i tata – którzy mogą 
służyć jako huśtawka, zjeżdżalnia, drabinki, a czasem i trampolina. Potem 
pole działania rozszerza się o najbliższą przestrzeń, następnie o kolejne 
pomieszczenia, by w końcu opanować cały dom. I nawet gdy regularnie 
odwiedzamy pobliski plac zabaw czy boisko – wciąż to dom jest 
najważniejszym miejscem zabaw.”

 Anna Komorowska
Tekst pochodzi ze strony https://dziecisawazne.pl/jak-zrobic-dziecku-plac-
zabaw-w-domu/ 

                                                                                         Do jutra
Wasza

Pani Jola
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