
Witam Wszystkich bardzo serdecznie, pozdrawiam rodziców z Grupy I i nasze kochane
dzieciaki. Przesyłam  materiały na ten tydzień, coś dla Maluchów z programu.

Temat tygodnia: Dla Mamy i Taty
Moja Mama ukochana.
Cele:
– Wzmacnianie więzi emocjonalnej dziecka z rodzicami

– Rozwijanie umiejętności uważnego słuchania oraz skupienia uwagi

– Wzbogacanie słownictwa oraz nabywanie umiejętności poprawnego mówienia
Zabawy i ćwiczenia poranne rozwijające ogólną sprawność ruchową.

Idzie Zuch wicher dmucha:
https://www.youtube.com/watch?v=32ui5rhtq1I&t=22s

Wprowadzenie do tematu zajęć, piosenka Moja Mama:
https://www.youtube.com/watch?v=9EaJmJhPiqE
Wiersz:

Dam ci dziś piękny kwiatek

Dam ci słońce nad domem,

i wstążkę na dodatek. 

słońce – złotą koronę.

Dam ci złoty pierścionek,

I dam ci księżyc, wiesz?

na górce mały domek, 

I jeszcze... co tylko chcesz.

ogródek malowany, 

Bo jestem bardzo bogaty,

ławkę pod wielkim kasztanem. 

dostałem kredki od taty.

Rozmowa kierowana na temat wiersza. Pytania:

Jak myślicie kto w wierszu zwraca się do Mamy?

Co dziecko chciało dać Mamie?

Co dostało od Taty?

Co Wy chciałybyście dać Waszym Mamą?

Praca plastyczna, rozwijanie umiejętności artystycznych:

Kolorowanka, przykładowe prace z papieroplastyki:



Jak zrobić laurkę na dzień Mamy:

https://www.youtube.com/watch?v=hnBEEi-CLMI&t=95s

Zabawy muzyczno-ruchowe. Wygibasy z naszej klasy:

https://www.youtube.com/watch?v=LNouuY9zrKQ

Ćwiczenia spostrzegawczości, rozwijanie mowy i myślenia przyczynowo-skutkowego.

Karta pracy.

Należy wyciąć ilustracje i ułożyć według kolejności zdarzeń.

Bajka - Świnka Pepe Dzień Mamy:
https://www.youtube.com/watch?v=xdQ1qNDC3cE&t=71s
Piosenki do zabawy i nauki – Moja Mama jest kochana:
https://www.youtube.com/watch?v=JperH-I6LaM
Jesteś Mamo skarbem mym:
https://www.youtube.com/watch?v=RvHfN-4Va4g
Parę słów dla Mamy:
https://www.youtube.com/watch?v=RufPELa1Ug0

Mój Tata jest kochany.
Cele:
– Wzmacnianie więzi emocjonalnej z Ojcem

– Wzbogacanie słownictwa

– Rozwijanie mowy i myślenia

– Utrwalenie pojęć pod, nad

– Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego
Piosenka dla Taty:
https://www.youtube.com/watch?v=-VDZDUQYWDc
    ZoZi – Dziękuję Mamo, dziękuję Tato: 

https://www.youtube.com/watch?v=j09kDRPi3tE
W kapeluszu mego Taty:
https://www.youtube.com/watch?v=izR82w7IamI
Wiersz dla Taty:

Kiedy już sobie odpoczniesz,
Odłożysz gazetę i teczkę,
To wtedy Tato kochany
Zaproszę Cię na wycieczkę.

Będziemy razem wędrować
Trzymając się za ręce,
Po piasku pełnym marzeń-
– tylko Ja, Ty i nikt więcej.



Wejdziemy na stare drzewo
Tam, gdzie czarodziej ptak
lata I stamtąd zobaczymy
Wszystkie kolory świata.

Porozmawiamy sobie
spokojnie O gwiazdach i
rakiecie, O skarbie,
tym za szafą I Twoim
Wielkim Świecie.

A gdy już zejdziemy na ziemię
Tuż przed podróży końcem
Szepnę Ci Tato nieśmiało:
Pamiętaj, Ty też byłeś
chłopcem!

Proszę porozmawiać z dziećmi o treści wiersza, zadając podobne pytania jak w
poprzednim zajęciu.

Rozwijanie umiejętności artystycznych, czerpanie radości z wykonania pracy dla innych.
Laurka dla Taty -  pomysły – Jak zrobić koszulę z krawatem:
https://www.youtube.com/watch?v=GsybRwXluAw

Rozwijanie myślenia i mowy, utrwalanie pojęć pod, nad.
Karty pracy.
Bajka – Wielka rodzina:
https://www.youtube.com/watch?v=UEWMC8A9L6Y&t=108s
Utrwalenie naywków higienicznych, mini klub Myj zęby:
https://www.youtube.com/watch?v=dhIqJFwQ7tM

Moja rodzina
 Cele:
– Rozwijanie miłości i szacunku dla rodziców

– Kształtowanie świadomości, że należy pomagać rodzicom
Zabawy i ćwiczenia ruchowe. Piosenka o sprzątaniu domu:
https://www.youtube.com/watch?v=imoS6Wkr04w
    Prezentacja multimedialna do tematu – Ja i moja rodzina:
https://www.youtube.com/watch?v=OpRTsApxNX0&t=48s

Rodzina Treflików:
https://www.youtube.com/watch?v=3hBqnBur-Qk&t=129s
Proszę porozmawiać z dziećmi o prezentowanych treściach, zwrócić uwagę na uczucia

i emocje.
Praca plastyczna.
Proszę spróbować narysować swoją rodzinę.



Piosenki do zabawy i nauki.
Gdy jestem w przedszkolu:
https://www.youtube.com/watch?v=bDR2yREJMDk
Piosenka o rodzinie:
https://www.youtube.com/watch?v=OpRTsApxNX0&t=48s
Rozpoznawanie głosów pochodzących z otoczenia, ćwiczenia słuchowe:
https://www.youtube.com/watch?v=w-7bAERrKuo&t=36s

Zabawa ruchowa Tak – nie:
https://www.youtube.com/watch?v=pJj1EVg8S_4

Wycieczka do wesołego miasteczka:
Cele:
– Wzbogacenie wiedzy o otaczającym świecie

– Porównywanie wielkości i przeciwieństw

– Czerpanie radości z zabaw ruchowych
Zabawy muzyczno-ruchowe – Nasze muzyczne przedszkole, przywitamy się wesoło:
https://www.youtube.com/watch?v=dvSAoxWiVT4
Wprowadzenie do tematu zajęć – Peppa w wesołym miasteczku:
https://www.youtube.com/results?

sp=mAEB&search_query=peppa+w+wesołym+miasteczku+
Kajtuś i park rozrywki:
https://www.youtube.com/watch?v=b8gjTwijZgw&t=58s

Praca plastyczna.
Proszę by dzieci narysowały wesołe miasteczko.
Zdobycie wiedzy na temat tego co to są przeciwieństwa.
Wyrazy o znaczeniu przeciwnym Bajeczka dla Przedszkolaka:
https://www.youtube.com/watch?v=qUUK8SyZyBw&t=110s
Zabawy ruchowe do muzyki – Karuzela - bawię się z piosenką:
https://www.youtube.com/watch?v=dPD_FdEutOA

Uśmiechnięte buzie.
Cele:
– Uważne słuchanie ze zrozumieniem

– Dostrzeganie błędów na obrazkach

– Ćwiczenia spostrzegawczości

– Nauka wyrażania emocji.
Zabawy ruchowe przy muzyce. 



Domowe zabawy ruchowe – Baw się razem z Misiem:
https://www.youtube.com/watch?v=d9iT7iuIr9s&t=106s
Maskotki – Kółeczko, zabawa taneczna dla dzieci:
https://www.youtube.com/watch?v=izQ5IAmTaFA
Wprowadzenie do tematu zajęć. Bajka -Cudaczek Wyśmiewaczek:
https://www.youtube.com/watch?v=Xe3B8tGjKXE&t=62s
Proszę porozmawiać z dziećmi o treściach prezentowanych w utworze. Jeżeli

spodobała się ta bajka, można wysłuchać kolejnych części.
Śpiewające brzdące -  Emocje:
https://www.youtube.com/watch?v=kRJFN6V7TB4
Praca plastyczna – narysuj swoje emocje – karta pracy.
Piosenki do zabawy i nauki – Piotr Rubik złość to straszny zwierz:
https://www.youtube.com/watch?v=G8Gv1sC3d3k
Piosenka o radości:
https://www.youtube.com/watch?v=br-OrDl0evg
Jak się czuje Miś:
https://www.youtube.com/watch?v=yfM-p2u4B3g&t=43s
Ćwiczenia spostrzegawczości – karty pracy.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w zakresie wspierania rozwoju mowy i
wzbogacania słownictwa.

– Zabawa wyliczanka. Próba powtarzania krótkich wyliczanek. Ćwiczenie pamięci i
prawidłowej płynnej wymowy.

– Zabawa słowna ułóż obrazek. Układanie przez dziecko zdań z nazwą przedmiotu
który znajduje się na wybranej ilustracji. Kształtowanie umiejętności logicznego myślenia.

– Zabawa gdzie leży miś. Rozwijanie umiejtności wyróżniania kierunków.
Posługiwanie się wyrażeniami, wysoko, nisko, przód, tył, lewa, prawa strona.

– Zabawa dydaktyczna, co widzisz na obrazku. Rozpoznawanie treści obrazków
pokazywane w krótkich ekspozycjach. Zapamiętywanie jak największej liczby elementów
znajdujących się na obrazku.
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w zakresie wspierania rozwoju emocjonalno-
poznawczego:

– Zabawa pokaż jak się czujesz... Wyrażanie ruchem, mimikom, gestem swoich
emocji wywołanych daną sytuacją.

– Zabawa słowna moja ulubiona zabawa to... Swobodne wypowiedzi dzieci na temat
własnych cech i zainteresowań.

– Zabawa w kalambury z emocjami. Odtwarzanie i rozpoznawanie emocji
ukazywanych na obrazku za pomocą gestu, mimiki.



– Praca graficzna oswajanie strachu. Rysowanie tego co sprawia że się boimy.
Czytanie bajek, opowiadań, rozmowa o ich treści.
  
  Pomoc psychologiczna w zakresie wspierania emocji oraz rozszerzania procesów
poznawczych:

– wysłuchiwanie i rozpoznawanie dźwięków naturalnych dochodzących z
najbliższego otoczenia,

– odgłosy z ulicy, dźwięków urządzeń gospodarstwa domowego,

– układanie obrazków pociętych na 3, 4 części,

– słuchanie i rozumienie prostych poleceń słownych,

– grupowanie przedmiotów wg podanego kryterium,
słuchanie prostych opowiadań, bajek, rozmowa o ich treści.
Kolorowanki:
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Karta 6 HISTORYJKA OBRAZKOWA @ Wydawnictwo Szkolne PWN
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@ Opowiedz historylkę obrazkową. Pokoloruj listek, pod którym schowały się zwieruęta.
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$ Narysuj drogę zającado jego domu. Powiedz, kto mieszka w pozostaĘch domach.
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Kańa 31 Kto TU MlEszKA? @ Wydawnictwo Szkolne PWN
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(P Odszukaj i połącz}ta\ąe same kostki

Karta 51 DZlEŃ lNoc @ Wydawnictwo Szkolne PWN
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@ Wydawnictwo Szkolne PWN

$ Odszukaj izaznacz  różnice między obrazkami.
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Karta 44 WloSNA, WloSNA
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