PROPOZYCJE ZADAŃ DLA WAS NA CZWARTEK
04.06.2020
O CZYM MARZYSZ?

1. Zaproście do zabawy mamę lub tatę, stańcie naprzeciw siebie
i przywitajcie się muzycznie ,,Domowa zabawa ruchowa’’
https://www.youtube.com/watch?v=Bwi8nn9dB1g
Pamiętajcie o myciu rączek w ciągu dnia.

2.Rodzicu przeczytaj dziecku wierszyk H. Niewiadomskiej
,,Marzenia ‘’
Dzieci lubią mieć marzenia
Chcą, by były do spełnienia
Każde w Glowie ma guziczek
Taki mały, żółty pstryczek,

Co im świat piękniejszy czyni
Od Krakowa aż do Gdyni.

Krzysio chciałby być pilotem
Pstryk – już lata samolotem
Ewa – chce lekarzem zostać
Pstryk –już w białym kitlu postać
Kosmonautą chce być Jurek
Pstryk – i pędzi w kosmos ,w górę.

Lecz są również takie dzieci
Którym słońce słabiej świeci
Jacek ma chorą nogę
Chciałby dosiąść hulajnogę
Julka ,która słuch ma słaby
Chce usłyszeć szelest trawy.

Ale wszystkie ich marzenia
Są z tym pstryczkiem do spełnienia
No ,więc śmiało ,przekręć pstryczek
A nóż właśnie dziś guziczek
W świat twych marzeń cię zabierze
-Będziesz zdrowy bohaterze!

3.Rodzicu porozmawiaj z dzieckiem na temat treści wierszyka i marzeń :
- Co to są marzenia ?
- Czy wy macie marzenia?
- Czy wszystkie się spełniają?
- Od czego to zależy?
- Czy marzenia są potrzebne?
- Czy dorośli też mają swoje marzenia?
-Jakie marzenia mają Wasi rodzice?

4.Przedszkolaku posłuchaj piosenki ,,O czym marzą dzieci?’’
https://www.youtube.com/watch?v=byt1c9NQvLs

5.Przedszkolaku ,usiądź z mamą przy stoliku narysuj swoje marzenia lub
wszystkich członków rodziny (możesz wykorzystać kartę pracy)
https://emocjedziecka.pl/wp-content/uploads/2018/01/1512647546668.jpg

6.Rodzicu przygotuj do kolejnej zabawy pt. ,,Znaleziska z wyspy marzeń ‘’
worek do którego włóż dowolne przedmioty (lalkę ,misia ,samochód ,książkę ,
długopis , dowolną zabawkę dziecka itd.) Dziecko zamyka oczy ,losuje
przedmiot i odgaduje nazwę .Następnie poproś dziecko ,by podzieliło nazwę
przedmiotu na sylaby lub wymieniło pierwszą głoskę lub wszystkie jeśli potraf.

7.Przedszkolaku policz ile jest dzieci na obrazku a ile balonów ;
- następnie policz duże balony i małe ;których jest więcej?
- policz balony w każdym kolorze

8. Wieczorem ,gdy już wszyscy domownicy będą w domu usiądźcie wspólnie
zamknijcie oczy, włączcie muzykę relaksacyjną.
https://www.youtube.com/watch?v=k8LTPStdcSU

Niech każdy wymarzy coś dla siebie, ale także dla całej swojej rodziny….

Życzę Wam aby wszystkie wasze marzenia się spełniły!!!

