ZDALNE NAUCZANIE - propozycja zabaw i ćwiczeń na temat „Moja rodzina”
dla dziecka sześcioletniego.
Drogie Dzieci, drodzy Rodzice!
Dzisiaj proponujemy Wam realizację zabaw i ćwiczeń dotyczących tematu „Moja rodzina”.
Życzymy udanej zabawy.
1. Poprawne stosowanie nazw członków rodziny, Rodzice czytają dziecku zdania, a ono je
dokańcza:
Mama mojej mamy lub taty to …...( Babcia)
Tata mojej mamy lub taty to …....( Dziadek)
Siostra mojej mamy lub mojego taty to.....( Ciocia)
Brat mojej mamy lub mojego taty to.......( Wujek)
Mama mojej babci lub dziadka to......( prababcia)
Tata mojej babci lub dziadka to.........( pradziadek)

2. Wysłuchanie piosenki „Najlepsza drużyna, to moja rodzina”
https://www.youtube.com/watch?v=OpRTsApxNX0
Najlepsza drużyna to moja rodzina 2x
Do ludzi możesz po rozum pójść
Ale do mamy pójdziesz po serce
Tata nauczy by nie podstawiać nóg
Dziadek nauczy jak podawać ręce
Najlepsza drużyna to moja rodzina 2x
Gdy będzie trzeba obroni Cię brat
W rodzinie siła każdy to powie
I jeszcze babcia, wie o tym świat,
Ostatni ratunek, nasze pogotowie
Najlepsza drużyna to moja rodzina 2x
Kiedy kłopoty ogromne są
I wątpliwości w głowie same

Twoja rodzina i rodzinny dom
To wyspa odpowiedzi na pytań oceanie.
Najlepsza drużyna to moja rodzina x2
3. Rozmowa na temat piosenki:
-Którzy członkowie rodziny zostali wymienieni w piosence?
- W jaki sposób pomagają sobie członkowie rodziny wymienieni w utworze?
- Kto stanowi najlepszą drużynę?
4. Aby się trochę rozruszać proponujemy zagranie w Gimnastykę dla Misia:
https://wordwall.net/pl/resource/1116960/gimnastyka/gimnastyka-dla-misia

5. Rozwiązanie zagadek dotyczących członków rodziny:
Kocha nas najbardziej na świecie,
Wszystkie troski od nas odgania.
Ona nas urodziła. Czy wiesz, kto to?
To twoja ….... (mama)

Potwory z łóżka przegoni,
na żadnym filmie łzy nie uroni,
Uczy jeździć na rowerze,
Na różne wycieczki także nas zabierze...
Kocha nas równie mocno jak mama to przecież jest.....( tata)

Dla was, wnucząt, ona zawsze dobre serce ma.
Czułym okiem na was patrzy,
bajek mnóstwo zna......( babcia)

Nie każdy jest siwy,
nie każdy wąsaty,
ale każdy jest tata mamy albo taty.....( dziadek)

Taki sam chłopiec jak ja,
mamę wspólną ze mną ma.
Wspólny jest również tata.
A ja wiem, że mam....( brata)

Co to za dziewczynka ze mną mieszka w domu?
Do rodziców mówi: mamo, tato,
A ze mną bawi się i psoci po kryjomu? ( siostra)

6. Na zakończenie proponujemy udział w rytmicznej grze dla całej rodziny: rytmiczne klaskanie
zgodnie z podanym rytmem i ruchami.
https://www.youtube.com/watch?v=aXZWgOf2lSA

