DRODZY RODZICE I DZIECI !
1. W tym tygodniu porozmawiamy o rodzinie .
2. W związku z realizacją programu edukacji antytytoniowej dla dzieci
przedszkolnych „CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS”- będą wdrażane również
treści dotyczące ochrony dzieci przed szkodliwym wpływem dymu tytoniowego.

TEMAT TYGODNIA: ŚWIĘTO MAMY I TATY

Propozycje zadao na poniedziałek: MÓJ TATA
1. Zestaw dwiczeo gimnastycznych.
https://www.youtube.com/watch?v=6aVZ8uOm43c-zabawy
2. Słuchanie wiersza pt. „Mój tato” B. Formy
Mój tato
Bożena Forma
Chodzimy z tatą na długie spacery,
mamy wspaniałe dwa górskie rowery.
Po parku na nich często jeździmy
i nigdy razem się nie nudzimy.
Gdy mroźna zima nagle przybywa
i ciepłym szalem wszystko okrywa,
bierzemy narty i śnieżne szlaki
wciąż przemierzamy jak szybkie ptaki.
Często chodzimy razem do kina,
lubimy obaj, gdy dzieo się zaczyna.
Takiego mied tatę to wielkie szczęście

– życzeo mu składam dziś jak najwięcej.
Pytania do dziecka: Jak ma na imię Twój tatuś? Czy masz Jego zdjęcia?
Jak wygląda Twój ojciec? Jaki jest? Co robicie wspólnie? Jakie ma hobby?
3. „Tata i ja” – zabawa w parach.
Dziecko wchodzi w rolę – dziecko jest tatą, rodzic – jego dzieckiem.
Dziecko odgrywa scenki, np. tata z dzieckiem idą na spacer, trzymając się
za ręce; tata z dzieckiem kopią do siebie piłkę; tata z dzieckiem się siłują.
Po pewnym czasie następuje zamiana ról.
4. Karta pracy ,,Gdzie pracuje mój tata?’’-przeczytaj tekst z rodzicem.

Tata Oli jest

Tata Adama jest

Pytania do dziecka:
- Powiedz, czego potrzebuje do pracy tata Oli i Adama.

- Jaki zawód wykonuje Twój tata?
- Jakich narzędzi potrzebuje do wykonywania swojej pracy?
- Gdzie pracuje Twój tata?
5. ,,Mój tata w pracy ‘’- praca plastyczna.
Przedszkolaku, przedstaw swojego tatę w pracy-wykorzystaj kredki,
farby.
6. Zabawa ruchowa przy piosence „Tata jest potrzebny”.
https://www.youtube.com/watch?v=wdIW1gslor4
7. „Kanapusia dla tatusia” - wykonanie kanapki.
Przedszkolaku, poproś mamę o przygotowanie produktów niezbędnych
do wykonania kanapki.
Przypominam o konieczności umycia rąk przed przystąpieniem do pracy.
Zachęcam do obejrzenia filmiku pt. „5 kolorowych kanapek”.
https://www.youtube.com/watch?v=tNpS5IRaO4w
8. Zabawa „Lustro”.
Siedzicie naprzeciwko siebie, najpierw rodzic - coś powoli pokazuje,
dziecko stara się naśladowad te ruchy i zmiana.
9. Spacer po okolicy - zwrócenie uwagi dziecka na źródła i rodzaje dymu.
Rodzicu i przedszkolaku zapraszam Was na spacer po naszej okolicy. Dziś
będziecie badaczami - obserwatorami. Postarajcie się zaobserwowad jak
najwięcej dymów oraz to skąd one się wydobywają. Przyjrzyjcie się też,
jak te dymy wyglądają, jaki mają kolor. Zwródcie uwagę na ludzi palących
papierosy . Zapamiętajcie proszę jak najwięcej dymów. Będziemy o nich
rozmawiad jutro.
10. Zapoznanie z piosenką pt. „Dinek”.
https://www.youtube.com/watch?v=cYjkEiaNvmkDinek

