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Propozycje zabaw językowych: Nauka wiersza Jadwigi Koczanowskiej „Mama i tata”.

Propozycje zabaw plastycznych: „Mama i tata” – wykonanie portretu rodziców.

Przebieg:
1. Zabawa Moja mama jest …, a mój tata jest…

 Rodzic przygotowuje kartki z napisem Mama jest…; Tata jest…

 Dziecko  kończy  zdanie  (wyszukuje  jak  największej  liczby  określeń
przymiotnikowych), rodzic zapisuje określenia wokół napisów:  Mama jest…;  Tata
jest… Wspólnie  odczytują  napisy (zwrócenie  uwagi  na podobieństwa i  różnice  w
określeniach mamy i taty).

2. Słuchanie wiersza.

Mama i Tata to świat nasz cały,
ciepły, bezpieczny, barwny, wspaniały,
to dobre, czułe, pomocne ręce
i kochające najmocniej serce.
To są wyprawy do kraju baśni,
wakacje w górach, nad morzem, na wsi,
loty huśtawką, prawie do słońca
oraz cierpliwość co nie ma końca.
Kochana Mamo, Kochany Tato
dzisiaj dziękować chcemy Wam za to,
że nas kochacie, że o nas dbacie
i wszystkie psoty nam wybaczacie.

3. Rozmowa na temat wiersza.

 Rodzic pyta:
- Kim dla dzieci jest mama i tata?
- Za co dzieci dziękują rodzicom?
4. Zabawa muzyczno – ruchowa Układamy serduszko.

 Dziecko  przy  nagraniu  piosenki  „Dziękuje  Mamo!  Dziękuje  Tato”  porusza  się
tanecznym krokiem po pokoju. W ręku trzyma kolorowy sznurek. Podczas przerwy
w grze układa z niego na podłodze sylwetę serduszka. Powrót muzyki jest sygnałem
do tanecznego poruszania się po pokoju.

5. Nauka wiersza fragmentami, metodą ze słuchu.
6. Karta pracy, cz.4, s.44 - 45. (Załącznik 1)

Praca plastyczna
1. Kończenie zdań rozpoczętych przez rodzica.
- Moi rodzice są kochani, bo…
- Pomagam rodzicom w…



- Lubię być w domu, bo…
- Z tatą najchętniej robię…
- Z mamą najchętniej robię…
2. Zapoznanie ze sposobem wykonania pracy.

 Rodzic  przygotowuje  kartkę  papieru,  kredki,  flamastry,  pastele,  bibułę,  kolorowy
papier.

 Dziecko rysuje portrety rodziców: mamy i taty - koloruje portrety.

 Wykonuje ramkę według własnego pomysłu – ozdabia kolorowym papierem, bibułą.



Załącznik 1




