PROPOZYCJE ZADAŃ I ZABAW DLA WAS NA WTOREK
23.06.2020r.
„ŚWIĘTO TATY”

1. „Kartka z kalendarza” – niech dziecko poszuka w kalendarzu datę
dzisiejszego dnia, zwróćmy uwagę kto obchodzi święto 23 czerwca.

2.Gimnastyka poranna z tatusiem.
https://www.youtube.com/watch?v=InxomdEHL8M

3.Piosenka dla taty.
https://www.youtube.com/watch?v=RTkDuJ2y2s8

Tata jest potrzebny, żeby przybić gwóźdź
Tata jest potrzebny, by na spacer pójść
Tata jest potrzebny a ja kocham go
I czuję się bezpieczny gdy obok idzie on.
Ref. Bo tata, tata, tata potrzebny bardzo jest

Gdy kiedyś spotkam lwa to on uratuje mnie.
Tata jest potrzebny, żeby w piłkę grać
Tata jest potrzebny, by na lody dać
Tata jest potrzebny a ja kocham go
I czuję się bezpieczny gdy obok idzie on.
Bo tata, tata, tata potrzebny bardzo jest
Gdy kiedyś spotkam lwa to on uratuje mnie.
4. Zabawa „Skojarzenia”- mama mówi np. Jeździ samochodem, mieszka
z wami, gra w piłkę itp. , dzieci muszą powiedzieć o kim mowa. Dziecko
wypowiada wyrażenia, które kojarzą im się z tatą.
5. Wyodrębnienie wyrazu podstawowego „tata”. Analiza i synteza sylabowa
i głoskowa wyrazu podstawowego.

6. Czy znasz swojego tatę? – quiz.
-Jak ma na imię tata?
-Gdzie pracuje mój tata?
-Ulubione zajęcie taty?
- Jaki jest kolor oczu taty?
- Jaką potrawę najbardziej lubi tata?
- Jaki program telewizyjny najczęściej ogląda tata?
- Co twój tata robi najlepiej?
- Jak odpoczywa tata?

7.Masażyk – zabawa w parze z tatą.
Szliśmy razem na wycieczkę,
(otwartą dłonią uciskanie pleców taty)
z tyłu na plecach mieliśmy teczkę.
(rysowanie prostokąta na plecach)
Na niebie świeciło słoneczko,
(zataczanie niewielkich kół na ramionach)
a myśmy biegali w kółeczko.
(rysowanie kół na łopatkach)
Długą linę mama z tatą trzymali
(rysowanie wężyka wzdłuż kręgosłupa)

i wesoło na boki się kiwali.
(kiwanie głową osoby siedzącej przed nami)
Wolno szliśmy, szurając nogami
(otwartą dłonią uciskanie pleców, a następnie
głaskanie w dół i w górę wzdłuż kręgosłupa)
a mama skakała wesoło z nami.
(dwoma palcami każdej ręki podskoki po plecach)
Wtem zaczął kropić deszczyk
(delikatne stukanie palcami po plecach)
i poczuliśmy wesoły dreszczyk.
(połaskotanie w pasie osoby siedzącej przed nami)

8. Oglądamy z tata bajkę pt. „Tosia i Tymek – biuro taty” oraz „Tosia i Tymek –
pomagamy tacie”.

https://www.youtube.com/watch?v=w8g7SCHfNjo
https://www.youtube.com/watch?v=cJD7-sUDlkE

9. Wykonanie prezentu dla taty.
https://www.youtube.com/watch?v=jmQz8sbShp4
https://www.youtube.com/watch?v=dpYJ0kIkzbw
https://www.youtube.com/watch?v=GsybRwXluAw

Z okazji dnia ojca wszystkim tatusiom składamy życzenia

https://www.youtube.com/watch?v=mEy1TGrnEtc
https://www.youtube.com/watch?v=_zNpfHHa_aY

PRZEDSZKOLAKU PAMIĘTAJ!
ZAWSZE PO ZABAWIE MYJ RĘCE!
https://www.youtube.com/watch?v=NSzwTFmnUb4

