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WITAJCIE KOCHANE MISIE ☺
Na początku naszego kolejnego spotkania posłuchajcie fragmentu pięknego
wiersza naszego polskiego poety:

Czesław Janczarski „Piękne zwyczaje” (fragm.)
Słonko ma bardzo piękne zwyczaje:
mówi „dzień dobry”, gdy rano wstaje.
A drzewa, lśniące rosą nad ranem,
szumią „dzień dobry, słonko kochane”.
Dziś utrwalimy sobie znajomość zwrotów grzecznościowych: dzień
dobry i do widzenia. Znacie doskonale te słowa, słyszymy je od Was
w przedszkolu, a więc miłej zabawy!:)

1. „POWITANIE CZĘŚCI CIAŁA” – to zabawa przy muzyce,
prosimy Rodzica o włączenie muzyki tanecznej, rytmicznej, lub
ulubionej piosenki Waszego dziecka. Kiedy muzyka gra,
tańczymy w jaki tylko sposób chcemy, a kiedy rodzic zatrzyma
muzykę, wita się z dzieckiem wybranymi częściami ciała,
mówiąc: „dzień dobry rączko”, „dzień dobry kolanko”, „dzień
dobry stopo”, „dzień dobry plecki”…. Prosimy, by dziecko
również wybierało części ciała do powitania. Podczas tej zabawy
dzieci utrwalą sobie znajomość schematu ciała.
2. „KIEDY MÓWIMY DZIEŃ DOBRY?”- nasze drogie

przedszkolaki, spróbujcie teraz wymienić kilka sytuacji, kiedy
powinno powiedzieć się „dzień dobry”.
- kiedy wchodzimy do przedszkola- to bardzo dobrze wiecie☺
- kiedy wchodzimy do sklepu, przychodni, i innego pomieszczenia,
w którym są ludzie
- kiedy wchodzimy do autobusu
- kiedy spotykamy kogoś znajomego, np. sąsiada na klatce
schodowej
- kiedy idziemy do kogoś z wizytą, w odwiedziny
- kiedy mijamy kogoś znajomego podczas spaceru
- ….jakie macie jeszcze pomysły..?

3. „ZABAWA PALUSZKOWA – DWIE RĄCZKI” – zadaniem

dziecka, przy pomocy rodzica, jest inscenizacja treści wierszyka
za pomocą dłoni:

Dwie rączki się spotkały, więc się przywitały – podajemy sobie dłonie
Najpierw zaklaskały, później pogłaskały.
Jak się przywitały, troszkę rozmawiały – palce stykają się z kciukiem
Gdy porozmawiały, na do widzenia pomachały.

Poniżej pomysł na podobną zabawę, którą również polecamy.

4. „PIOSENKA NA DOBRY DZIEŃ”- spróbujcie zamienić słowa

Waszej ulubionej piosenki na słowa „dzień dobry”, to może być
świetna zabawa na cały dzień!
Zaśpiewajcie też „dzień dobry” na melodię piosenek: Wlazł kotek
na płotek, Jadą jadą misie, Kolorowe kredki….

5. DO WIDZENIA – czy wiecie, w jakich sytuacjach powinniśmy

powiedzieć „do widzenia”?
Kiedy kogoś lubimy, możemy poza słowami „do widzenia”,
pomachać mu również rączką.
Waszym zadaniem jest dobrać w pary takie same dłonie,
ciekawe, czy Wam się to uda? Zwróćcie uwagę nie tylko na
kolory dłoni, ale także na to, w którą stronę skierowane są
paluszki.

Wskażcie paluszkiem takie same obrazki- to są pary.

6. KOLOROWANKA za zakończenie zajęć. Bardzo za Wami
tęsknimy, ale wkrótce się już spotkamy, a więc…

DO WIDZENIA!
Do zobaczenia!:)

MIŁEJ ZABAWY I POZDRAWIAMY!!!

DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM RODZICOM ZA WSPÓŁPRACĘ I WYKONANIE
TEGO ZAJĘCIA Z DZIEĆMI W DOMU.
Opracowanie materiału- nauczycielki grupy I 2020/2021r.
Przedszkole Samorządowe Nr 24 z Oddziałami Integracyjnymi im. Misia Uszatka
w Piotrkowie Trybunalskim

