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 Temat: Moja rodzina

1. Drodzy Rodzice, porozmawiajcie z dzieckiem na temat Waszej rodziny. Zapytajcie pociechę:
Co to jest  rodzina? Kto należy do naszej  rodziny? Co lubicie  robić ze swoją rodziną? Co jest
najważniejsze  w  rodzinie?  Co  sprawia,  że  rodzina  jest  szczęśliwa?  Wyciągnijcie  albumy  ze
zdjęciami, spróbujcie opisać kto jest kim na zdjęciach, jak ma na imię, ile ma lat i jaki wykonuje
zawód.

2. „Moja wesoła rodzinka”- nauka piosenki, ćwiczenia rytmiczne. Dziś nauczymy się piosenki
o wesołej rodzince (wystarczy zwrotka bądź dwie).  Rodzice, czytajcie dzieciom po jednym wersie
i zachęćcie je do powtarzania. Piosenkę odtwórzcie kilka razy, by dzieci zaznajomiły się z tempem
i  rytmem utworu.  Zachęcam również  do  wykonania  ćwiczeń  rytmicznych-  spróbujcie  wytupać
i wyklaskać rytm piosenki. Można również wygrać rytm, stukając kubeczkiem o stolik lub zagrać
go na łyżeczkach. Kliknij na obrazek

Moja wesoła rodzinka
My rodzinę dobrą mamy,
zawsze razem się trzymamy!
I choć czasem czas nas goni,
My jak palce jednej dłoni!

Ref. Mama, tata, siostra, brat
I ja – to mój mały świat!
Dużo słońca, czasem grad –
To wesoły jest mój świat!

Mama zawsze kocha czule,
ja do mamy się przytulę,
w bólu, żalu i rozterce,
bo mam mama wielkie serce!

https://www.youtube.com/watch?v=9CAEhPUDlA4


Ref. Mama, tata, siostra, brat
I ja – to mój mały świat!
Dużo słońca, czasem grad –
To wesoły jest mój świat!

3.  „Przytul  rodzica” zabawa ruchowa.  Dziecko porusza  się  swobodnie  do  dowolnej  piosenki.
Kiedy rodzic zatrzymuje melodię, dziecko podbiega do niego. Rodzic i dziecko witają się różnymi
częściami ciała np. noskami, plecami, głowami, itp.

4.  „Rodzinne  zdjęcie”-  praca plastyczna.  Wybierzcie  wspólnie  fotografię  Waszej  rodziny,  do
której  przygotujecie  ramkę.  Pomóżcie  wyciąć  dzieciom ramkę z  tektury,  niech  pomalują  ją  na
dowolny kolor za pomocą farb plakatowych. Może uda Wam się znaleźć ozdoby do przyklejenia na
Waszą ramkę. Mogą to być np.  cekiny, kryształki,  wycięte kwiatuszki  lub serduszka,  kolorowe
pomponiki,  guziki,  muszelki,  ziarenka.  Niech  dziecko  stworzy  z  nich  dowolną  kompozycję  na
ramce. Do przyklejenia ozdób użyjcie kleju typu wikol lub magic, można też przyczepiać elementy
do ramki za pomocą plasteliny.

Zostawiamy link do szczegółowej instrukcji:- kliknij na obrazek

Pozdrawiamy

https://pracaplastyczna.pl/index.php/inne/1244-ramka-na-zdjecie-do-wykonania-przez-dziecko

