
PROPOZYCJA ZAJĘĆ NA WTOREK 26.05.2020 :)

1. Na dzień dobry przywitajmy się! Rodzic i dziecko stają naprzeciwko siebie i wykonują ruchy jak osoby na filmiku :)

https://www.youtube.com/watch?v=8G0Il3QplWE&feature=emb_rel_end

2. Rozwiąż rebus – pierwsze głoski utworzą rozwiązanie.

Tak, macie racje. Rozwiązaniem jest: MAMA! 

Dziejszy dzień jest wyjątkowy! 26 maja swoje święto obchodzą wszystkie mamy!

Wszystkim mausiom składamy życzenia wszystkiego najlepszego! ;)

3. Jak możemy zwracać się do mamy? - szukanie zdrobnień od słowa mama. Wyklaskiwanie sylab w wyrazach: „mama”,

„mamusia”,„mamunia”,„mamuśka”,„mamcia”, „mateńka”.

4. Mama w kuchni – zabawa ruchowa do piosenki. Dzieci dowolnie tańczą podczas zwrotki piosenki. Możemy zatańczyć z mamą :) 

Podczas refrenu zatrzymują się i klaszczą rytmicznie w dłonie. 

https://www.youtube.com/watch?v=A_gixhymV1E

https://www.youtube.com/watch?v=8G0Il3QplWE&feature=emb_rel_end
https://www.youtube.com/watch?v=A_gixhymV1E


5. Jaka jest moja mama? – rozmowa kierowana.  Zadaniem dziecka jest opisanie swojej mamy jednym zdaniem. Następnie dziecko 

przelicza słowa w wypowiedzianym zdaniu. Należy stworzyć ok. 4 zdań i w każdym z nich przeliczyć słowa.

6. Ćwiczenia logopedyczne. Dzieci wykonują ćwiczenia wg wskazówek:

• Całuski dla mamy (wargi mocno ściągnięte do przodu, lekko się rozchylają)

• Obraz dla mamy (okrężne ruchy języka wokół warg– rysowanie słońca)

• Szeroki uśmiech dla mamy (mocne rozciąganie warg na boki)

• Minki mamy (dzieci pokazują mimiką różne stany emocjonalne mamy: smutek, radość,

• złość, zdziwienie).

7. Masażyk „List do mamy” - rodzic siada na dywanie, a dziecko siada przed nim i odwraca się do niego plecami. Rodzic czyta 

wierszyk i rysuje palcami na plecach dziecka. Wierszyk czytamy ponownie ale za drugim razem na plecach rodzica rysuje dziecko.

Kochana mamo (rysujemy serce i wykrzyknik)

Uśmiechnij się do mnie wesoło (rysujemy uśmiech)

Zróbmy razem duże koło (rysujemy koło)

Poskacz ze mną w kałuży („chlapiemy” plecy paluszkami, pstrykanie wszystkimi

palcami)

Szczególnie po wielkiej burzy (rysujemy błyskawicę)

Narysujmy razem słonie (powoli kroczymy wewnętrzną stroną dłoni)

Małe żółwie, może konie (szybko, z wyczuciem stukamy dłońmi zwiniętymi w pięści)

Piękny bukiet zrobię sam (rysujemy kwiatka)

I w prezencie Tobie dam (przytulamy dzieck.o siedzące przed nami)



8. Wykonanie pracy plastycznej z elementem ćwiczeń grafomotorycznych  (karta do wydruku na dole). Dzieci otrzymują kartkę z

napisem „mama”. Ich zadaniem jest wykonanie pięknego serca dla mamy: wycięcie serca po linii, poprawienie konturu napisu i

ozdobienie  pozostałej  części  kartki  wg własnego  pomysłu   Kartka  będzie  laurka  dla  kochanej  mamusi  :)  praca  powinna  być

całkowicie samodzielna! Starszaki na pewno dadzą radę ;)

9. Praca z książką cz. 4, str. 24a i 24b :)

Resztę dnia kochane Słoneczka postarajcie się wypełnić własnymi sprawami, dajcie mamie

chwile wytchnienia. Postaracie się zrobić mamie jakąś miłą niespodziankę. Na pewno macie

wiele pomysłów, liczę na Was!




