DROGIE DZIECI SZANOWNI RODZICE W TYM TYGODNIU
ROZMAWIAĆ BĘDZIEMY O RODZINIE
PROPOZYCJE ZADAŃ DLA WAS NA PONIEDZIAŁEK
25.05.2020
,, MOJA RODZINA ‘’

1.Rodzicu włącz linka ,usiądź z dzieckiem naprzeciwko siebie i poruszajcie się
do rytmu do piosenki ,,Klepiemy do rytmu”
https://www.youtube.com/watch?v=g63ejAMTHM4
Po zabawie umyjcie ręce .
2.Rodzicu przeczytaj opowiadanie A. Galicy ,,Rodzinka”
Jeż Julek podskakiwał na półce i uśmiechnął się pod nosem .
-Coś ty dzisiaj taki wesoły ?-zapytał Przemek
-Byłem gdzieś wczoraj i jest mi bardzo wesoło –odparł Julek
-Gdzie byłeś ?-dopytywała się Aga
-U mojej jeżowej rodziny na imieninach –cieszył się Julek
-Proszę Pani ,Julek mówi ,że był u rodziny –woła Aga –Czy to prawda?
-Skoro tak mówi –stwierdziła Pani

-Nie wiedziałem ,że jeże mają rodzinę –zdziwił się Przemek
A Julek zaśpiewał:
każdy ma rodzinę ,czy wy o tym wiecie ?
I tatę i mamę najpiękniejszą na świecie .
Dzieci zaczęły przysłuchiwać się ,a Julek opowiadał :
-Mam starszego brata Gutka i młodszego brata Jurka oraz dwie małe siostry
Jeżynki. Mam też wujków i ciocie i oczywiście jeżowego dziadka, i babcię
jeżową. I właśnie wczoraj Jurek miał imieniny , i mieliśmy takie rodzinne
jeżowe święto.
-Ja też mam brata- powiedziała Aga-Jest duży i chodzi do szkoły.
-A ja mam dwie ciocie i siostrę i wujka , i oczywiście tatę i mamę –wyjaśnił
Przemek
-I to moja mama jest najpiękniejsza !
Moja też –zawołał Franio .-A tata potrafi czarować ,naprawdę ,wyczarował mi
kiedyś nowe autko.
-Pewnie ci kupił?- spytał Przemek
-Nie kupił ,tylko wyczarował ,tak mi powiedział ,a w rodzinie nigdy się nie
oszukuje –upierał się Franio.
-Moja rodzina jest najfajniejsza na świecie –oznajmiła Jagódka .- Opowiadamy
sobie różne kawały i pękamy ze śmiechu.
-Najważniejsi w rodzinie są rodzice –mądrzył się Krzyś – bo oni dbają o nas.
- A moi rodzice mówią ,że najważniejsze są dzieci – stwierdził Maciek .-Bo oni
nas bardzo kochają .Mama mówi ,że jestem jej oczkiem w głowie.
-A czy pani ma rodzinę ?-zapytała Aga
-Oczywiście –odparła pani Beatka z uśmiechem.- Nie słyszałaś ,co mówił Julek?
Każdy ma swoją rodzinę .
-Słuchajcie !-zawołał Przemek .-Nasza pani też ma rodzinę!

-A może by tak coś narysować dla rodziców ?- spytała Pani . – Przecież
niedługo będzie święto mamy, a później święto taty. Pora zabrać się za
przygotowanie laurek.
3.Rodzicu porozmawiaj z dzieckiem na temat treści utworu .
- O jakim rodzinnym święcie opowiadał dzieciom jeż Julek?
- O jakich jeżach w swojej rodzinie mówił Julek?
- Co o swoich rodzinach opowiadały przedszkolaki ?
- O jakim święcie przypomniała Pani?

4.Rodzicu wydrukuj dziecku obrazek i porozmawiajcie o swojej rodzinie :
https://i.pinimg.com/originals/42/ff/71/42ff71daaec6c57238a5f07c46994d78.jpg
-Co to jest rodzina?
-Z ilu osób składa się wasza rodzina ?
-Jak mają na imię mama, tata ,brat, siostra, babcia ,dziadek?
-Za co kochacie członków swojej rodziny?
-Co można zrobić wspólnie z rodziną ?

5.Przedszkolaku pomaluj wydrukowany obrazek lub namaluj członków
swojej rodziny (kredkami, pastelami lub farbami).

6.Mozecie wspólnie obejrzeć filmik ,,Moja rodzina ‘’-Przedszkole Profesora
Szymona
https://www.youtube.com/watch?v=u28atnroqrY

7. Zabawa ruchowa.- Raz ,dwa ,trzy rodzic patrzy ‘’

Rodzic odwraca się do ściany, dziecko idzie na drugi koniec pokoju. Zadaniem
dziecka jest dotknięcie rodzica. W tym celu dziecko stara się podejść jak
najbliżej rodzica. Jednak ilekroć rodzic się odwróci dziecko musi zastygnąć w
bezruchu. Gdy dziecko dotknie rodzica następuje zamiana ról.
8.Wspólnie z rodzicami zagrajcie w grę ,,Figury”
https://zasobyip2.ore.edu.pl/uploads/publications/8771c489270cc7f21c254d5
155c302ed_/index.html

9.Przedszkolaku poproś rodzica o włączenie piosenki i zaśpiewaj rodzicom
piosenkę w podziękowaniu za trud ,który włożyli w Twoje wychowanie
https://www.youtube.com/watch?v=j09kDRPi3tE

Miłego rodzinnego dnia !

