Temat tygodnia: „Dla mamy i taty”
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DZIAŁANIA DZIECI
1. Zabawa słowna „Rodzinna przygoda”. Zabiegi higieniczne przed śniadaniem.
2. Rozmowa na temat wesołego miasteczka. Zabawa tradycyjna „Karuzela”. Zabawa matematyczna
„Jaki kształt ma karuzela?” – porównywanie wielkości, stosownie określeń większy – mniejszy.
Zabawa ruchowa „Do karuzeli, hop!”. Praca plastyczna „Malowanie plasteliną” – wypełnianie
rysunku konturowego plasteliną.
3. Zabawa ruchowa skoczna „Przeskocz kałużę” – rozwijanie zwinności. Wdrażanie do przestrzegania
zasad bezpieczeństwa.
4. Zabawy konstrukcyjno-manipulacyjne na dywanie z wybranych klocków – rozwijanie wyobraźni
przestrzennej. W ramach akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom” słuchanie wybranej przez dziecko
bajki.
1. Zabawa ruchowo-naśladowcza „Pokaż, co mama robi w domu”. Zabiegi higieniczne przed
śniadaniem.
2. Rozmowa na temat Dnia Matki. Zabawa słowna „Jaka jest moja mama?”. Słuchanie wiersza
Danuty Gellnerowej Mamo! Rozmowa na temat wiersza. Wykonanie laurki dla mamy z gotowych
elementów. Praca plastyczna „Moja mama” – malowanie farbami.
3. Zabawa ruchowa na czworakach „Marsz żółwi”. Zabawa ruchowa rzutna „Traf w kręgiel” –
rozwijanie umiejętności rzutu do celu. Wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa.
4. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, zwrócenie uwagi na pozostawienie porządku po
skończonej zabawie.
1. Zabawa orientacyjno-porządkowa „Piłka i słowo”. Zabiegi higieniczne przed śniadaniem,
przypomnienie kolejności etapów mycia rąk.
2. Rozmowa na temat spędzania czasu wspólnie z rodzicami. Zabawa słuchowa „Kto to powiedział?”.
Ćwiczenie grafomotoryczne – malowanie palcem linii po śladzie. Jak możemy pomagać mamie i
tacie? – burza mózgów. Wykonanie ćwiczenia z KP2 – rysowanie po śladzie.
3. Zabawa bieżna „Bieg kucharzy” – rozwijanie sprawności ruchowej z zachowaniem podstawowych
zasad bezpieczeństwa.
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4. Gra w memory. Zabawy swobodne zgodne z zainteresowaniami dzieci, zwrócenie uwagi na
odkładanie zabawek na wyznaczone miejsca.
1. Zabawa manualna „Serduszko dla mamy lub taty” – modelowanie z ciastoliny. Zabiegi higieniczne
przed śniadaniem, przypomnienie kolejności etapów mycia rąk.
2. Rozmowa na temat spędzania wolnego czasu z tatą. Zabawa językowa „Członkowie rodziny mają
na imię…”. Zabawa pantomimiczna „Wybieramy się z tatą na ryby”. Zabawa matematyczna „Ile
ryb złowiłeś?” – przeliczanie elementów, porównywanie liczebności. Zabawa dydaktyczna
„Łowimy ryby” – segregowanie elementów.
3. Zabawa ruchowa „Spacer tatusiów z dziećmi” – kształtowanie szybkiej reakcji na sygnał. Zabawa
orientacyjno-porządkowa „Dzień krasnoludków - kształtowanie sprawności ogólnej organizmu z
zachowaniem zasad bezpieczeństwa.
4. Układanie ulubionych puzzli. Zabawy swobodne zgodne z zainteresowaniami dzieci, zwrócenie
uwagi na odkładanie zabawek na wyznaczone miejsca.
1. Zabawa słowna – wymyślanie zdrobnień do podanych słów. Gry i zabawy stolikowe. Zabiegi
higieniczne przed śniadaniem.
2. Zabawa „Co tu nie pasuje?”. Zabawa „Czy to jest…?”. Praca plastyczna „Uśmiechnięta buzia” –
malowanie buziek na papierowych talerzykach. Zabawa tradycyjna „Ciepło, zimno”.
3. Zabawa ruchowa z mocowaniem i dźwiganiem „Przeciąganie liny” - kształtowanie sprawności
ogólnej organizmu z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.
4. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, zwrócenie uwagi na pozostawienie porządku po
skończonej zabawie. W ramach akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom” słuchanie wybranej przez
dziecko bajki.

