Szanowni Rodzice i Misiaki :)
Dzisiaj pięćdziesiąty drugi dzień naszej zabawy. Kontaktujcie się z nami na adres:
edukacjadomowamisie@gmail.com :)
Pozdrawiamy serdecznie, Pani Kamila i Kasia.
28.05.2020 Temat dnia: Kocham Cię, Mamo! Kocham Cię, Tato!
Naszym celem jest kształtowanie umiejętności okazywania uczuć i wzmacniania więzi rodzinnych.
*Poćwiczymy! – dzisiaj nasz taniec połamaniec tańcz zgodnie z poleceniami- kliknij na obrazek

*„Chcę być jak mama, chcę być jak tata” – zabawa z elementem pokazywania.
Zadaniem dziecka jest dokończenie zdania: „Chcę być jak mama, bo…” lub „Chcę być jak tata,
bo…” oraz wykonuje ruch z tym związany. Rodzic odgaduje, co to za czynność oraz naśladuje ją
razem z dzieckiem. Np. „ Chcę być jak mama, bo mama pięknie maluje. (wykonuje gest malowania
pędzlem). Następnie role zamieniają się i to rodzic musi zilustrować ruchem to, w czym jego
zdaniem dziecko jest dobre, co najbardziej lubi i potrafi robić
*Śpiewamy piosenkę - „Dziękuję Mamo! Dziękuję Tato!” - kliknij tutaj
Uczyliście mnie chodzić
Uczyliście mnie mówić
Jak się zachowywać
Jak zwracać się do ludzi
Ja mogę na Was liczyć
Wiem, że mi pomożecie
Najlepszych mam rodziców
Na całym wielkim świecie
Refren:
Dziękuję mamo, dziękuję tato,
Za każdą zimę, za każde lato
Dziękuję mamo, dziękuję tato
Za to, że macie dla mnie czas
Bardzo kocham Was 2x
A najpiękniejsze chwile
Są kiedy mnie tulicie

Dajecie mi buziaki
Idziemy tak przez życie.
Co mogę dla Was zrobić?
Jak mogę się odwdzięczyć
Jesteście w moim sercu
Będziecie w mej pamięci.
*„Co robimy razem?” - rozmowa na temat sposobów spędzania czasu z rodziną a podstawie
doświadczeń dzieci. Dzieci opowiadają, jak spędzają czas ze swoją rodziną. Czy były z rodzicami
na biwaku, spały pod namiotem. Pokazujemy zdjęcia namiotu lub prawdziwy namiot.

* Zabawa „Zgadnij co to?”.
Dziecko rozpoznaje przez dotyk, to co przygotował mu rodzic, np. kiwi, cukierek, mandarynka,
jabłko, orzech w łupinie itp. Wszystkie produkty są w pudelku a dziecko ma zawiązane oczy. W
nagrodę za odgadnięcie zagadki może zjeść/zatrzymać wylosowaną rzecz.
*Prezent dla Mamy i Taty zakładka do książki z origami. Instrukcja – kliknij a obrazek.

* „Na biwaku” rozmowa na temat ilustracji, wycinanie namiotu z papieru kolorowego i naklejanie
go. Rodzic czyta polecenie z katy pracy i dzieci wykonują zadanie.

