Propozycja zajęć i zabaw z dziećmi z grupy II na dzień 25.05.2020
Witam Was kochane dzieci po weekendzie
Cały ten tydzień poświecimy rozmowie, zabawie na temat Święta Rodziców...a czy Wy
wiecie jakie święto się do nas zbliża? W dniu 26 maja będziemy obchodzić Święto Dnia
Matki, a 23 czerwca (czyli za miesiąc) obchodzimy Dzień Ojca.

NAJWAŻNIEJSZA JEST RODZINA
Temat: „Święto Rodziców”

Przebieg:
I.
1. „Rzeźbiarz”- zabawa integracyjna.
Rodzice są plasteliną, z której dzieci modelują różne figury. Mogą być one stojące, siedzące
lub leżące. Rodzice poddają się działaniu dzieci. Na zakończenie pracy dzieci nadają tytuł
swojej rzeźbie.
2. „Doleć do rodzica” lub ,,Lecimy razem z rodzicami” – zabawa rozwijająca
koncentrację uwagi. Dziecko jest pilotem samolotu i ma zawiązane oczy, natomiast rodzic
odgrywa rolę kapitana wieży kontrolnej i za pomocą słów kieruje samolotem, aby pilot
bezpiecznie wylądował na lotnisku przy swojej mamie.
Lub Dziecko ma zawiązane oczy, a rodzic trzymając je za ramiona kieruje dzieckiem- pilotem
lecącym we mgle tak, aby bezpiecznie doleciało do celu.
II.
1. Słuchanie wiersza W. Ścisłowskiego „Bukiecik dla mamy”.
Dziś dla Ciebie mamo

Świeci słońce złote
Dla Ciebie na oknie
Usiadł barwny motyl
Dziś dla Ciebie mamo
Płyną białe chmurki
A wiatr je układa
W świąteczne laurki
Dziś dla Ciebie mamo
Śpiewa ptak na klonie
I dla Ciebie kwiaty
Pachną też w wazonie
Dzisiaj droga Mamo
Masz twarz uśmiechniętą –
Niechaj przez rok cały
Trwa to Twoje Święto.
Rozmowa na podstawie wiersza. Przykładowe pytania:
- Czy już wiecie kto ma swoje święto?
- O czym jest ten wierszyk ?
- Jakie prezenty dla mamy autor opisał w tym wierszyku?
III.
1. Obejrzenie fotografii członków rodziny przyniesionych przez dzieci, rozmowy na temat
kogo przedstawiają
Wypowiedzi dzieci w formie burzy mózgów i zdań niedokończonychKocham swoich rodziców za to, że ………….
Lubię być w domu z rodzicami, bo….
Pomagam rodzicom w …
W mojej rodzinie razem……………
Moja mama i tata lubi……………
W mojej rodzinie czuję się…………
Podsumowanie przez dzieci i rodzica. Co jest najważniejsze w waszym domu: np. miłość ,
zrozumienie, pomoc, szacunek, życzliwość , zdrowie, bezpieczeństwo…

2. Masażyk relaksacyjny: Rodzice siadają za dziećmi, masują im plecy mówiąc wierszyk
Szliśmy razem na wycieczkę,
(otwartą dłonią uciskanie pleców)
z tyłu na plecach mieliśmy teczkę.
(rysowanie prostokąta na plecach)
Na niebie świeciło słoneczko,
(zataczanie niewielkich kół na ramionach)
a myśmy biegali w kółeczko.
(rysowanie kół na łopatkach)
Długą linę mama z tatą trzymali
(rysowanie wężyka wzdłuż kręgosłupa)
i wesoło na boki się kiwali.
(kiwanie głową osoby siedzącej przed nami)
Wolno szliśmy, szurając nogami
(otwartą dłonią uciskanie pleców, a następnie
głaskanie w dół i górę wzdłuż kręgosłupa)
a mama skakała wesoło za nami.
(dwoma palcami każdej ręki podskoki po plecach)
Wtem zaczął kropić deszczyk
(delikatne stukanie palcami po plecach)
i poczuliśmy wesoły dreszczyk.
(połaskotanie w pasie osoby siedzącej
przed nami)
3. Karta pracy - załącznik

Pozdrawiam wszystkie dzieci i życzę Wam dużo zdrówka i szybkiego powrotu do
przedszkola. Ciocia Ania

