Drodzy Rodzice! Oto propozycje zabaw i zadań na czwartek.

Temat dnia: NASZE MARZENIA
1. Na początek propozycja kilku ćwiczeń gimnastycznych na rozgrzewkę
i poranny rozruch.
Kliknij w poniższy link, żeby wspólnie poćwiczyć z dzieckiem.
https://www.youtube.com/watch?v=b1kyvvbXyVA
2.Po porannej gimnastyce chwila odpoczynku. Wspólnie posłuchajcie piosenki,
która stanie się wstępem do rozmowy z dzieckiem na temat marzeń.
Piosenka pod tytułem „Moja fantazja”
https://www.youtube.com/watch?v=fJKRESz8ZhE

Po wysłuchaniu piosenki, zapytaj rodzicu, czy dziecko zapamiętało:
- Jakie było szkiełko z piosenki?
- Co sprawiło, że można było dolecieć aż do gwiazd?
- Jak inaczej możemy nazwać fantazję?
3. „Po drugiej stronie tęczy” – zabawa ruchowo-twórcza inicjowania
opowiadaniem rodzica.
Po założeniu różowych okularów wybierzemy się do wymarzonego świata,
znajdującego się po drugiej stronie tęczy. Każdy, kto chce wejść do bajkowej
krainy, musimy przejść przez bramę. Aby to zrobić trzeba wymyślić jakieś
ciekawe ruchy. Popatrz, jak tu pięknie i kolorowo. Rozejrzyjmy się dookoła
a zobaczymy różnokolorowe motyle. Motylki siadają nam na ramionach,
zdmuchnijmy je delikatnie. Teraz sami zamieniamy się w motylki i latamy. Jakim
zwierzątkiem możemy się jeszcze stać? (naśladowanie ruchów wykonywanych
przez wymyślone zwierzątka). Ojej, zrobiło się późno, musimy wracać.
Wymyślmy ruchy, które pozwolą nam ponownie przekroczyć bramę i wrócić do
naszego świata.
4. Zabawa sensoryczna „Skarby z Wyspy Marzeń”
Do zabawy potrzebne będzie pudełko z wyciętym otworem. Wkładamy do niego
różne przedmioty. Zadanie dziecka jest rozpoznać przedmiot tylko po dotyku.
Niech poda nazwę, podzieli ją na sylaby i spróbuje wymyślić do niej rym.
5. Wysłuchanie bajki „Marzenia małej żabki” (audiobook)
https://www.youtube.com/watch?v=1thzNaRFpcE

Rodzicu, porozmawiaj z dzieckiem o bajeczce.
- co to są marzenia?, jakie marzenia miała żabka? Czy wszystkie marzenia
się spełniają? Czy marzenia są potrzebne? Jakie są twoje marzenia?

6. „Moje marzenie” – praca plastyczna
Potrzebne materiały: blok rysunkowy, kredki, farby.
Stwórzcie wspólny obrazek przedstawiający wasze marzenia.
Zwróćmy uwagę, że wszyscy mamy marzenia, ale nie wszystkie mogą się
spełnić.
Pamiętajcie o umyciu rąk!

CZY WIESZ, CO TO ZNACZY PATRZEĆ NA ŚWIAT
PRZEZ RÓŻOWE OKULARY?

