
Szanowni Rodzice i Misiaki :)

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

26.05.2020 Temat dnia: Zrobię portret taty?

Naszym zadaniem jest Wyrabianie umiejętności okazywania najbliższym uczuć szacunku i miłości; 
kształtowanie umiejętności prawidłowego posługiwania się nożyczkami.

*Poćwiczymy - ćwiczymy prawą i lewą stronę ciała. Czy pamiętacie?– kliknij a obrazek

*Powtórzymy piosenkę - „Dziękuję Mamo! Dziękuję Tato!” - kliknij na obrazek

*„Zrobię  portret  taty!” –  rozmowa  na  temat  Dnia  Ojca  na  podstawie  doświadczeń  dzieci
i opowiadania

Portret taty Renaty Piątkowskiej.

Jak ja lubię rysować. A właśnie wczoraj w przedszkolu nasza pani powiedziała:
– Dzieci, zbliża się Dzień Ojca. Z tej okazji niech każde dziecko namaluje portret swojego taty.
Potem oprawimy
wasze rysunki w ramki i prezent gotowy.
Wszystkie dzieci zabrały się do pracy. Malowały w skupieniu. Niektóre z przejęcia wysunęły nawet
koniuszki
języków, a inne przygryzały wargi.
– Tomek, zobacz – powiedział Maciek, pokazując swój rysunek.
– Mój tata jest nawet trochę podobny do twojego.
– No chyba tak. Rysunki Wiktora i Szymona też mało się różnią od naszych – stwierdziłem.
– Za to zobacz rysunek Bartka – szepnął Maciek. – On namalował tacie długie włosy i kolczyk w
uchu.
– No to może on się pomylił i narysował swoją mamę – zaciekawiłem się. 
Inne dzieci też zwróciły uwagę na rysunek Bartka.
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– Proszę pani, czy tak może wyglądać tata? – zapytała Ania, wskazując palcem na kartkę Bartka.
– Jego tata ma dłuższe włosy niż moja mama – zmartwiła się Marta.
– Odczepcie się – zdenerwował się Bartek. – Mój tata ma długie włosy, bo mu się tak podoba.
– Ciekawe, czy on czasem zaplata je sobie w warkoczyki? – chciała się dowiedzieć Ania.
– To nie może być tata – stwierdził Olek – bo panowie nie noszą kolczyków. To na pewno jest jego
mama.
– Wcale nie. – Bartek był już bliski łez. – To jest mój tata, a wy się nie znacie!
Pani kazała powiesić dzieciom gotowe rysunki na ścianie. Jednak Bartek schował swój obrazek
i nie chciał go już
nikomu pokazywać.
– Dzieci – powiedziała pani – tatuś Bartka nosi długie włosy i kolczyk w uchu. Bartek świetnie
go namalował, bardzo mi się podoba jego praca. Tata Bartka jest muzykiem, artystą, występuje
na scenie. Artyści często ubierają się kolorowo, noszą długie włosy, czasem nawet farbują je na
różne kolory. Ale
pamiętajcie, że jeśli ktoś wygląda lub ubiera się inaczej, to nie powód, żeby się z niego śmiać lub
mu dokuczać.
(…)
– Dzieci, jutro w przedszkolu będzie dzień muzyczny. Poznacie różne instrumenty. Zobaczycie, jak
się
na nich gra. To właśnie tata Bartka opowie Wam wiele ciekawych rzeczy o muzyce. (…)
I  rzeczywiście,  następnego  dnia  tata  Bartka  przyniósł  do  przedszkola  gitarę,  harmonijkę,  flet
i skrzypce. Jakoś nikt
nie wspominał już o jego długich włosach i kolczyku w uchu.
Tata  Bartka  zachęcał  wszystkich,  by  spróbowali  zagrać  coś  na  flecie  i  gitarze.  Dzieci  były
zachwycone, a Bartek
pękał z dumy. Już nikt nie śmiał się z jego rysunku, który Bartek nie wiadomo kiedy powiesił obok
innych. (…)
Pytania do tekstu: Co robiły dzieci w przedszkolu? Dlaczego dzieci zainteresowały się rysunkiem
Bartka? Kim okazał się tata Bartka? Kim jest wasz tata? Czym się zajmuje?

Po  rozmowie  na  temat  opowiadania  zachęcamy  dziecko  do  narysowania  portretu  taty.  Czy
pamiętasz co to jest portret? To obraz tylko głowy z ramionami. Podpowiem Tobie jak go rysować
poproś też mamę o pomoc.



*Obejrzyjcie  filmik i  odpowiedzcie  na  pytania:Co  to  jest  rodzina?  Co  zawdzięczasz  swojej
rodzinie? Za co ją kochasz? Kto należy do Twojej rodziny? 

*„Opaski indiańskie”  – wykonywanie prezentu dla taty. W co najbardziej lubicie bawić się ze
swoimi tatusiami? Dzisiaj zrobimy opaski indiańskie – jedna będzie dla was, a druga dla waszych
tatusiów.  Będziecie mogli bawić się w Indian!Wytnij prostokąty z karty i wytnij pióra z kolejnej
karty. Sklej prostokąty tak, aby powstały dwie opaski. Przyklej pióra do opasek.

Jeśli nie macie kolorowej drukarki poniżej linki do dwóch propozycji wykonania pióropuszy kliknij
na obrazek.
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*Pobawmy się w Indian! -Karina Jedynak

Tata ciągle w pracy siedzi,
co niezmiernie smuci dzieci.
Chcemy z tatą spędzać cały czas!
Tato, słyszysz nas?
Dziś do pracy Cię nie wypuścimy,
tylko cały czas się bawimy.
Patrzcie! Tata uśmiech ma na twarzy,
chyba już o naszej zabawie marzy.
Ale zanim nastąpi zabawa wspaniała
potrzebna jest pieśń mała.
Teraz wstań razem z nami
i poruszaj tak jak my rękami.
taniec w kole, uderzamy otwartymi dłońmi o usta i
mówią: ooooooo.
Teraz czas na naszą zabawę,
musimy tylko załatwić jedną sprawę.
Mam dla Ciebie opaskę kolorową,
zrobi z Ciebie osobę całkiem nową. 
Czarna Stopa to moje imię
ty będziesz – Silne Ramię.
Pokój w wioskę Indian zamienimy
i tak do rana się pobawimy.

* Piosenki:
Indiański taniec kliknij tutaj 
10 Małych Indian kliknij tutaj    
Indianie kliknij tutaj  
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