
PROPOZYCJA ZAJĘĆ NA ŚRODĘ 27.05.2020 :)

1. Dzień dobry! Na początku proponujemy zabawę w lustro. Rodzic i dziecko siadają 

nprzeciwko siebie na dywanie. Jedna osoba z pary wykonuje rózne czynności, druga jest 

jej odbiciem lustrzanym. Przykładowe czynności:

• kiwanie głową w przód

• kiwanie głową w bok

• łapanie muszek

• ruszanie paluszkami jakby padał deszczyk

• rysowanie kółka w powietrzu 

2. Posłuchajcie wiersza:

Chodzimy z tatą na długie spacery, 

mamy wspaniałe dwa górskie rowery. 

Po parku na nich często jeździmy 

i nigdy razem się nie nudzimy. 

Gdy mroźna zima nagle przybywa 

i ciepłym szalem wszystko okrywa, 

bierzemy narty i śnieżne szlaki 

wciąż przemierzamy jak szybkie ptaki. 

Często chodzimy razem do kina, 

lubimy obaj, gdy dzień się zaczyna. 

Takiego mieć tatę to wielkie szczęście 

– życzeń mu składam dziś jak najwięcej. 

Pytania: 

• O kim był wiersz?

• Co chłopiec w wierszyku robi z tatą w parku?

• Co robią razem zimą?

• Czego życzyłbyś/życzyłabyś tacie w dniu jego święta?

Warto wspomnieć, że dzień ojca jest obchodzony 23 czerwca.

3. Co robi mój tata? – pantomima. Wybrane dziecko naśladuje jakąś czynność, którą może

wykonywac tata. Rodzic odgaduje. Może nastąpić zamiana ról.



4. Które przedmioty należą do mamy, a które do taty – wyodrębnianie głosek w 

słowach. Rodzic pokazuje dzieciom obrazki z przedmiotami, które mogą należeć do taty 

lub do mamy. Prosi, by dzieci wskazały te przedmioty, które bardziej pasują do taty. Gdy 

dane dziecko wskaże przedmiot, powinno podać jego nazwę, wyodrębnić głoskę na 

początku i na końcu słowa oraz znaleźć podpis do tego obrazka. 

Rodzicu, jeśli masz możliwość to wydrukuj poniższą tabelkę, a dziecko niech porozcina

obrazki po liniach. 

Jeśli nie macie mozliwości wydrukowania to wystarczy, że w tej zabawie dziecko poda nazwy

rzeczy pasujących do taty i wyodrębni w nich pierwsze i ostatnie głoski.



torebka kosiarka
piła wiertarka

szminka młotek
5. Praca z książką, część 4, str. 25a i 25b :)


