ZDALNE NAUCZANIE - 25.05.2020 propozycja zabaw i ćwiczeń
Drogie Dzieci, drodzy Rodzice!
W tym tygodniu proponujemy Wam realizację zabaw i ćwiczeń dotyczących tematu
„Moja Rodzina”. Życzymy udanej zabawy.
1. Wiersz o rodzinie - wstęp do zajęć.
„Najważniejsza jest rodzina”
Zawsze wszystko się udaje
Cztery ręce, to nie dwie
Razem z tatą pomagamy
Kiedy mama czegoś chce.
Pomagamy sobie wszyscy
Bo od tego jest rodzina
Od niej uczysz się wszystkiego
Tak się życie twe zaczyna

2. Zabawa pt. „Czy znam nazwy członków rodziny?”.
Rodzic czyta niekompletne zdania, a dziecko stara się je dokończyć.
Proponowane zdania:
Mama mojej mamy lub mojego taty, to moja… (babcia)
Tata mojej mamy lub mojego taty, to mój… (dziadek)
Siostra mojej mamy lub mojego taty, to moja… (ciocia)
Brat mojej mamy lub mojego taty, to mój… (wujek)
Mama mojej babci, to moja… (prababcia)
Tata mojej babci, to mój… (pradziadek)
Syn mojej cioci, to mój… (kuzyn)
Córka mojej cioci, to moja… (kuzynka)

3. Piosenka w języku angielskim o rodzinie.
Wysłuchaj piosenki, spróbuj śpiewać z wykonawcami. Zachęcamy też do tańca.
https://www.youtube.com/watch?v=d_WQEw13TCo
https://www.youtube.com/watch?v=3xqqj9o7TgA
4. Rodzinna zabawa ruchowa w parach „Ludzie do ludzi”.
Stoimy w parach i postępujemy zgodnie z wypowiadanymi przez rodzica lub
dziecko komendami:
- np. kolanko do kolanka (spotykają się kolana rodzica i dziecka),
- pięta do pięty,
- ręka do ręki,
- plecy do pleców itd.
Jeśli w zabawie bierze udział na przykład dwoje dzieci i rodzice wówczas przy
komendzie ludzie do ludzi - zmieniamy parę.
5. Zabawa matematyczna.
• liczba 8 - karta pracy
• gra interaktywna - zadania tekstowe (dodawanie i odejmowanie)
https://zasobyip2.ore.edu.pl/uploads/publications/276efe36d4ddfb1348
8c1c96f9f42c44_/index.html
6. Zabawa z literami.
• zamaluj litery z ramki potrzebne do napisania wyrazu rodzina (karta pracy)
• litera R, r - ćwiczenia grafomotoryczne

7. Prezentacja wykonania drzewa genealogicznego/rodzinnego. Obejrzyj, czym
jest drzewo rodzinne i jak je wykonać.
http://scholaris.pl/resources/run/id/110241
8. Wykonaj z rodzicami własne drzewo rodzinne.
• karta pracy

Źródła kart pracy:
https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje/moja-rodzina
https://przedszkolankowo.pl/

