Propozycja zajęd i zabaw z dziedmi z grupy II na dzieo 26.05.2020
Zapraszam na kolejne zabawy i zajęcia na odległośd.
Ponieważ mamy Dzieo Matki , proponuję nauczyd się piosenki na to Święto. Myślę, że Wasze Mamy
ucieszą się, gdy do życzeo i laurki dołączycie śpiew.
• Wprowadzenie – wypowiedzi na temat obrazka.

Rodzic prezentuje dzieciom obrazek. Pyta: Jak myślicie – kto to może byd? Czy to może byd mama i
tata? Dlaczego? Następnie prosi, aby dziecko opisało wygląd przedstawionych osób.
• Osłuchanie ze słowami i melodią piosenki „Moja mama fajna jest”.
1. Moja mama fajna jest.
o tym ja najlepiej wiem.
Gdy mi smutno jest i źle,
zawsze przy mnie blisko jest.
Ref. Bo mama, bo mama
najlepiej wszystko wie.
Bo mama, bo mama,
tak bardzo kocha mnie. 2x

2. A mój tata to jest ktoś.
Czasem mi zaśpiewa coś.
Kiedy wolną chwilę ma,
chętnie ze mną w piłkę gra.
Ref. Bo tata, bo tata,
najlepiej wszystko wie.
Bo tata, bo tata,
tak bardzo kocha mnie. 2x
• Rozmowa na podstawie wysłuchanego utworu.
−Jaka jest Twoja Mama?
−Dlaczego jest fajna?
− Jaki jest Twój Tata ?
− Jak się czuje z rodzicami dziecko?
− Jaka była ta piosenka: skoczna i wesoła czy powolna i smutna?
• Nauka piosenki „ Moja mama fajna jest ” fragmentami, metodą ze słuchu.
https://chomikuj.pl/malgosia11_22/MUZYKA+W+PRZEDSZKOLU/Piosenki+dla+mamy/moja+mama+f
ajna+jest,2857492846.mp3(audio)
Dziecko powtarza za Rodzicem fragmenty tekstu. Potem nadal za Rodzicem śpiewa te fragmenty. Jeśli
chce, może na koniec zaśpiewad samodzielnie.
•Zabawa ruchowo – naśladowcza „Pomagamy mamie”
Dziecko naśladuje (za Rodzicem) czynności, których nazwy podał Rodzic.
• Zabawa ruchowa kształtująca prawidłową postawę ciała „Rośniemy...”
Rodzic prosi, aby dziecko pokazało powoli, jak rośnie, tzn. kucnęło i powoli wznosiło się ku górze, aż
do wspięcia na palce i wyciągniętych wysoko rąk.
• Karta pracy – załącznik
Pozdrawiam, to tyle na dzisiaj, buziaki
Ciocia Ania

