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 Temat: Pomagam Mamie i Tacie
1.  Dzisiaj  spróbujemy  zachęcić  dzieci  do  pomagania  rodzicom  w  codziennych  obowiązkach.
Powiedzcie dziecku, że pomaganie drugiemu człowiekowi, a w szczególności rodzicom, jest bardzo
ważne.  Dajcie  dziecku do zrozumienia,  że  czasem jesteście  zmęczeni  domowymi obowiązkami
i byłoby Wam bardzo miło gdyby dziecko w czymś Wam pomogło. Wspólne sprzątanie może być
dla dziecka niezłą zabawą, a także sprawi, że poczuje się ważne. Zapytajcie dziecko, w jaki sposób
może pomóc Wam w utrzymaniu czystości. 

2. „Co to za przedmioty?”- zagadki. Zadajcie dzieciom zagadki, niech spróbują odgadnąć o jakie 
przedmioty do sprzątania chodzi, wyklaskajcie sylaby, a potem poproście o pokazanie przedmiotów
na załączonych obrazkach.

Ta czupryna na długim patyku
zmywa brud z podłogi szybko i bez krzyku. (mop)

Kawałek tkaniny skromnie na ciebie zerka.
Zetrze kurz szybciutko, bo to mała… (ścierka)

Co to za maszyna z nosem długim jak u słonia?
Zbierze paprochy, brud z dywanu pokona. (odkurzacz)

Leży obok drzwi, bez słowa, cichutko.
Gdy wytrzesz w nią buty, będzie czyściutko. (wycieraczka)

Te dwie siostry pracują zawsze w zgodzie.
Jedna zmiecie piach, wyrzuci go druga. (zmiotka i szufelka)

 

 



3. „Kto jest z nami w rodzinie?”- zabawa matematyczna. Na dywanie ułóżcie trzy kartki. Wokół
nich  rozłóżcie  wycięte  z  kolorowego  papieru  figury:  koła,  trójkąty,  kwadraty  w  kolorach
podstawowych, figury mają różną wielkość. Powiedzcie dzieciom, że kartki to domki trzech rodzin:
Kwadratowskich, Kołowskich i Trójkątowiczów (jeśli nazwy rodzin są dla dzieci niezrozumiałe,
mówimy o  rodzinie  kwadratów,  kół  i  trójkątów).  Dzieci  segregują  figury.  Następnie  poproście
dzieci, aby ułożyły na kartkach inne rodzinki: Niebieskich, Czerwonych i Żółtych.
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4.  „Co  robię?”  –  zabawa  ruchowa  z  elementem  pantomimy.  Dzieci  naśladują  czynności
porządkowe,  a  rodzic  zgaduje  jakie  (np.  zamiatasz,  odkurzasz,  wycierasz  buty  itp.)  Później
następuje zamiana ról. 

5. ”Piosenka o sprzątaniu domu”- improwizacje ruchowe do muzyki.

6. Karta pracy-  popatrz na przedstawione przedmioty. Wskaż te, które służą do sprzątania podaj
ich nazwę i pokoloruj je. Policz, ile ich jest. Opowiedz , jak ty pomagasz w domu.

Pozdrawiamy

https://www.youtube.com/watch?v=imoS6Wkr04w

