
Szanowni Rodzice i Misiaki :)

Dzisiaj czterdziesty siódmy dzień naszej zabawy. Kontaktujcie się z nami na adres: 
edukacjadomowamisie@gmail.com :) 
Pozdrawiamy serdecznie, Pani Kamila i Kasia.

19.05.2020 Temat dnia: Co zrobić, gdy chce mi się płakać?

Naszym zadaniem jest kształtowanie umiejętności radzenia sobie z emocjami w sposób społecznie 
akceptowalny; kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej

*Poćwiczymy - dzisiaj ćwiczymy równowag pewnie pamiętacie ten taniec – kliknij tutaj

*Nauka piosenki  „Piosenka o beksie” (Natalia Kukulska) kliknij na rysunek

Czeka nas dzisiaj nie lada gratka, bo w tej piosence będzie zagadka.
„Jak się nazywa osoba która, płacze jak ciemna chmura?”

Płacze gdy każą umyć jej szyję, płacze gdy chudnie, płacze gdy tyje,
Płacze gdy zrobi w zeszycie kleksa. Jak się nazywa? „Beksa”

Beksa to jest taka dama, co bez przerwy robi dramat,
Zawsze nie tak, zawsze źle….. beksa ciągle mówi „beeeeee”.
Beksa to jest taka pani, co się nie uśmiechnie za nic,
Nie ma mowy, nie ma nie, beksa ciągle mówi „beeeeee”.

Czeka nas dzisiaj trudne zadanie: Jak wygnać z beksy to jej płakanie,
Jaką tu radę znaleźć dla beksy? UŚMIECH tu jest najlepszy.

Bekso! Spróbuj a zobaczysz, ile uśmiech w życiu znaczy,
Tylko ten się czuje źle, co bez przerwy mówi „beeeee”.
Bekso nie rób takiej miny, bo się w końcu obrazimy,
Bekso tak prosimy cię, przestań wreszcie mówić „beeee”.

*Wykonanie instrumentu - „deszczowy kij”
Dziecko wykonuje instrument z rolki po ręczniku papierowym. Zakleja dno rolki kwadratowym 
kawałkiem papieru. Do środka kciukiem i palcem wskazującym dziecko wkłada ziarenko po 
ziarenku kaszę, następnie zakleja drugą stronę tuby.
Wersja dla rodziców kliknij tutaj 

Spróbujcie zagrać na waszym instrumencie

*Wyciszenie-teraz wyciszymy się troszeczkę posłuchaj utworu 
Fryderyk Chopin - Preludium Des-dur "Deszczowe"

https://www.youtube.com/watch?v=e44bR0s_nbY
https://www.youtube.com/watch?v=NkFGy2kgNXs
https://www.youtube.com/watch?v=ozI7YcVASgo
mailto:edukacjadomowamisie@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=PeYcxLa31hY


*„Co zrobić, gdy chce mi się płakać?”
Formułowanie odpowiedzi na pytanie na podstawie doświadczeń dziecka i słów piosenki.
Rodzic zadaje pytania: dlaczego czasami płaczesz? Jak radzisz sobie z płaczem? Kiedy przestajesz
płakać? Kto lub co ci  pomaga? Czy płacz jest  trochę potrzebny? Kiedy? Dlaczego? Jak można
pomóc osobie która płacze?
Jaką radę daje beksie piosenka?

*„Rozśmieszamy płaczącego”. Spróbuj zrobić przed lustrem śmieszne miny. 
Wykonaj rozśmieszające okulary. Połóż w domu w widocznym miejscu. Jak tylko będzie ci smutno,
spójrz na nie, albo poproś, żeby ktoś je założył i cię rozśmieszył ;)

*Karta pracy narysuj co sprawia, że czujesz: szczęście, smutek, złość, strach,


