Witajcie kochani 
Temat dnia: „Czas wspólnej zabawy”

1) Jak wytłumaczysz różnicę między dzieckiem a dorosłym? Jak
myślisz - kim być lepiej? Dlaczego? Zapytaj mamusię/tatusia o
pamiątki z okresu kiedy byłaś/eś dzidziusiem. Pooglądajcie je
razem.
2) Wysłuchaj wierszyka Danuty Wawiłow „A jak będę dorosła”.
http://scholaris.pl/resources/run/id/104893
Danuta Wawilow - A jak będę dorosła...
Jak mi ręce urosną,
jak mi nogi urosną,
jak już będę dorosła
i wysoka jak sosna,
to zostanę, zostanę, zostanę... no, kim?
To na pewno zostanę lekarzem!
Przyjdę w białym fartuchu,

mamie zajrzę do ucha,
tatę klepnę po brzuchu,
powiem: ,,Trzyma j się, zuchu!",
i zapiszę, zapiszę, zapiszę... no, co?
I zapiszę paskudne lekarstwo!
Co mi płacze i krzyki!
Będę robić zastrzyki!
Będę strasznie się trudzić!
A jak już mi się znudzi,
to zostanę, zostanę, zostanę... no, kim?
To zostanę okrutnym piratem!
Nie posłucham się taty.
Będę strzelać z armaty,
będę w worku pękatym
przechowywać dukaty,
będę straszną mieć brodę i pistolet... i co?
I piracką przepaskę na oku!
Co mi wiatry i burze!
Mogę trwać jak najdłużej!
Niechaj żyją podróże!
A jak nimi się znużę,
to pojadę, pojadę, pojadę... no, gdzie?
To pojadę z powrotem do mamy!

Opowiedz o pomysłach bohaterki wierszyka.
3) Narysuj siebie jako dorosłą osobę. Niech mamusia/tatuś napisze
datę na rysunku i schowajcie go do na pamiątkę. Za parę lat
oglądniecie go razem i przywołacie miłe wspomnienia.
4) Ułóż obrazki http://scholaris.pl/resources/run/id/104924
5) Wykonaj prosty eksperyment z tańczącymi skrawkami papieru:
http://scholaris.pl/zasob/112925?tid%5b%5d=16&eid%5b%5d=
POCZ&bid=0&iid=0&query=dzieci&api=
6) Zatańcz z Majką Jeżowską
https://www.youtube.com/watch?v=d_vuxQ9iVQ&list=PL6vuPNYNbpFgn7WKFXSFMOnEBTN3Ykkal&i
ndex=4
7) „Co zmieniło miejsce?”. Mamusia ustawi przed Tobą kilka
przedmiotów. Przyglądnij się im, a następnie zamknij oczy.
Mama zmieni ich kolejność (najpierw 2 rzeczy, później można

więcej). Otwórz oczka i powiedz, co zmieniło miejsce.
(podobna, łatwiejsza zabawa – „Czego brakuje?”).
8) Czas na rodzinne zabawy. Przed wami kilka propozycji:
„Kalambury” – naśladujcie gestem i ruchem czynności wykonywane
najczęściej przez mamę lub tatę, a zadaniem pozostałych członków
rodziny jest odgadnąć, jaką czynność pokazujecie.
„Rysunek na plecach” – poproście mamusię lub tatusia, aby
narysowali na Waszych plecach prosty obrazek, może to być nawet
litera, liczba albo figura geometryczna. Waszym zadaniem będzie
odtworzenie tego wzoru, rysunku na tablicy, jeśli macie w domu, lub
na kartce. Oczywiście możecie zamienić się rolami.

„Balony z zadaniami” – wymyślcie razem z pozostałymi członkami
rodziny różne śmieszne zadania i zapiszcie je na kartkach. Karteczki
wkładamy do balonów, które następnie nadmuchujemy. Członkowie
rodziny kolejno przekuwają balony i wykonują wylosowane zadanie.
Przykłady zadań: zdmuchnij świeczkę nosem, spróbuj polizać sobie

łokieć, załóż skarpetki na uszy, wypij sok z cytryny i uśmiechnij się,
spróbuj głaskać swój brzuch a jednocześnie klepać się w głowę.

„Odkurzamy” – zabawa oddechowa, potrzebne będą słomki, talerze
(małe miseczki) i cukierki Skittles lub prażony ryż. Na środku stołu
stoi talerz z cukierkami. Każdy uczestnik zabawy otrzymuje talerzyk
i słomkę i zamienia się w odkurzacz (zasysa powietrze za pomocą
słomki w taki sposób, aby do jej drugiej strony przyssał się cukierek)
i przenosi cukierki na swój talerzyk. Wygrywa osoba, która ma na
swoim talerzu najwięcej cukierków.
9) Dziś do wykonania karty pracy cz. 4 s. 66-67.

Ściskam was mocno.
Ciocia Agata

