
Witamy w kolejnym tygodniu naszych spotkań. 

To jest Rodzina.  O Rodzinie będziemy opowiadać w tym tygodniu.

Posłuchaj czytanego przez Rodzica wiersza:

Moja rodzina i ja -  B. Szelągowskiej

Mama i tata,
i jeszcze ja!
Babcia i dziadek, chomiki dwa!
Pod jednym dachem w zgodzie mieszkamy
i się wzajemnie bardzo kochamy.
I nikt nikomu nie przypomina,
że najważniejsza w życiu rodzina!

Rozmowa na temat wiersza. Rodzic zadaje pytania:
−O kim jest ten wiersz?
−Co jest najważniejsze w rodzinie?
−Kto mieszka z tobą w domu?
−Kto należy do twojej najbliższej rodziny?
−Jaka jest twoja rodzina?
Dzieci opowiadają o swoich rodzinach.

Proponujemy aby wspólnie przejrzeć rodzinne fotografie w albumach lub na komputerze. 
Dzieci wypowiadają się na temat swoich rodzin. 
Podają imiona: mamy, taty, brata, siostry. 
Z pomocą Rodzica nazywają członków bliższej rodziny i dalszej rodziny: mama, tata, brat, siostra, 
babcia, dziadek, wujek, ciocia, kuzyn, kuzynka. 

Źródło:http://boberkowy-world.blogspot.com/2020/05/moja-rodzina-propozycje-aktywnosci-w.html

http://boberkowy-world.blogspot.com/2020/05/moja-rodzina-propozycje-aktywnosci-w.html


A teraz wspólnie z Mamą lub Tatą krótka gimnastyka:

Gimnastyka

Możecie pobawić się jeszcze z obrazkiem (obrazek do wydruku na kolejnej stronie)

Zabawa nr 1: Kogo widzisz?

• Spójrz na obrazek. Przyjrzyj się postaciom.
• Spróbuj nazwać, kogo widzisz na obrazku (mama, tata, babcia – baba, dziadek – dziadzia) 
• Powiedz, jak mają na imię członkowie Twojej rodziny. 
• Czy na obrazku są jakieś zwierzęta? Gdzie? Jakie? Jakie odgłosy wydają? (pies, kot)

Zabawa nr 2. Kogo brakuje?

• Policz postacie na obrazku (wskaż palcem każdą postać)
• Rodzic zasłania kolorową kartką jedną postać i pyta: Kogo brakuje? (*możesz wykorzystać 

apaszkę, kartonik, aby zasłonić obrazek)

Zabawa nr 3. O kim mówię?

• Rodzic opisuje jedną postać np. Ma laskę, wąsy i mieszka w domu razem z babcią (dziadek)
• Dziecko odgaduje o kim mowa. Nazywa postać

źródło: https://www.logopestka.pl/czlonkowie-rodziny-bezplatna-karta-pracy-i-5-zabawy-przedszkole-online-23/

https://www.logopestka.pl/czlonkowie-rodziny-bezplatna-karta-pracy-i-5-zabawy-przedszkole-online-23/
https://wordwall.net/pl/resource/2278454/gimnastyka/gimnastyka-dla-motylk%C3%B3w


logopestka.pl

Rodzina
Nazwij członków tej rodziny. Pokoloruj obrazek.
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