
Szanowni Rodzice i Misiaki :)

Dzisiaj pięćdziesiąty trzeci dzień naszej zabawy. Kontaktujcie się z nami na adres:
edukacjadomowamisie@gmail.com :) 
Dziękujemy za cały tydzień. Miłego weekendu . 
Pozdrawiamy serdecznie Pani Kamila i Kasia.
 

29.05.2020 Temat dnia: Czego życzyć rodzicom z okazji ich święta?

Naszym celem jest kształtowanie umiejętności formułowania życzeń dla Mamy i Taty.

Kochani Rodzice i Misiaki na koniec świątecznego tygodnia zapraszamy na dzień zabawy z Mamą
i Tatą z życzeniami aby zawsze był czas na wspólną zabawę .

*Poćwiczymy - dziś zabawa z poduszkami – kliknij na obrazek

*„Uważnie słucham”-Dziecko z rodzicem dobierają się w pary. Rodzic opowiada dziecku,            o
swoim  dniu  (o  swojej  rodzinie,  o  wakacjach,  itp).  Dziecko  ma  za  zadanie  aktywnie  słuchać
opowiadającego, aby następnie zaprezentować innej osobie z rodziny opowieść rodzica.

*Zabawa ruchowa „Taniec dla rodziców” do utworu ”Gdy dzieci tańczą” M. Grechuty. Dziecko 
tańczy na gazecie tak, aby żadną stopą nie wyjść poza jej obręb. Rodzic podaje kolejne komendy: 
skacz na prawej nodze, na lewej nodze, wokół własnej osi.- kliknij a obrazek

*Zabawa relaksacyjna „Powstawanie z niczego” – rodzic prosi, aby dziecko zmniejszyło się tak 
bardzo, jak tylko może lub po prostu mówi: skul się jak najbardziej, pozostając na swoim miejscu. 
A teraz wyrastacie na…( wielkoludów, słoni, żyrafy, itp.). Dzieci powoli unoszą się, wspinając się 
na palce, ręce mocno wyciągają w górę. 

mailto:edukacjadomowamisie@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=j4EiXelSTkI
https://www.youtube.com/watch?v=uu11s6H_TiU


*„Ojciec Wirgiliusz”- zabawa ruchowa naśladowcza- kliknij na obrazek.

*Zabawa  „Nos,  lampa,  podłoga”  –  wszyscy  stoją  w  kole,  muszą  patrzeć  na  prowadzącego
i wyciągniętym palcem wskazywać nos, podłogę i lampę. Słowa i ruchy prowadzącego nie zawsze
są zgodne. Kto się pomyli, daje fanta. 

*„Rodzina”- interaktywne puzzle - kliknij tutaj.

*Ścieżka sensoryczna. Jest to sposób na to, jak stymulować stopy i rozwijać wrażenia dotykowe.
Przygotujmy rzeczy,  które mamy pod ręką i  po których dziecko może bezpiecznie chodzić np.
sznurek, ryż, fasolę, guziki, watę, kamyki, drewniane klocki, kawałki materiału. Przyklejmy je na
karton w niewielkich odstępach i rozłóżmy na podłodze. Świetne ćwiczenie dla bosych stóp, nie
tylko dziecięcych!

https://www.janauczycielka.blog/2020/05/puzzle-rodzina-gra-interaktywna.html?fbclid=IwAR3pMXRzFgUkbjBJ8sTOLGgjsvXyg1DJ2B3DlcfiJ2KqCNf-d6uEHOz2DGI
https://www.youtube.com/watch?v=1j8WIR0lsCU&feature=youtu.be


*Deser dla całej rodzinki”- zajęcia kulinarne.  Przygotujcie wcześniej galaretkę oraz ulubione
owoce dziecka. Pokrójcie wszystko na kawałki i nabijajcie je na patyki do szaszłyków. Smacznego!

*„Przenieś piórko”- zabawy oddechowe z piórkami, zwiększanie pojemności płuc. Potrzebujemy
dwie kartki, piórka i słomki. Na jednej kartce umieszczamy piórka i za pomocą słomki staramy się
je przenieść na drugą kartkę. Zobacz filmik -kliknij na obrazek.

* „Połącz cyferki” po kolei.

https://www.youtube.com/watch?v=oj1OSaw3T5A

