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Maj, tydzień 4. Święto rodziców.
Sposoby realizacji

Literatura, Karty
Pracy, Książka

Pomoce

Dzień 1. Nasi rodzice
1. Kalendarz i ważne daty- zabawa wprowadzająca. Zwrócenie uwagi na
Dzień Matki i Dzień Ojca. Oglądanie kalendarza. Próby odpowiedzi na
pytanie; Dlaczego rodzice mają swoje święto? Mama i Tata. Dzielenie słów
na sylaby, czytanie globalne. Mama (tata) i dziecko. Zabawa bieżna.
2.Nasi rodzice- opowiadanie Ewy Stadtmüller Rodzicielska niespodziankarozmowa na temat zawodów wykonywanych przez rodziców.
Liczymy sylaby- karty pracy.
Dzień 2. Niespodzianka dla mamy i taty

https://zasobyip2.ore.
edu.pl/uploads/public
ations/4fb984bae547
7d8f8e7cb2bf0467da
09_/lesson/lesson/ind
ex.html

kalendarz, kartka,
mazak, tekst
opowiadania,
ilustracje do
opowiadania

Uwagi

1.Rodzina - zabawa paluszkowa (według K. Sąsiadka). Prezenty dla mamy i
taty - zabawa rozwijająca spostrzegawczość wzrokową oraz umiejętności
językowe. Ciasteczka dla taty - zabawa ruchowa.
Karta pracy, cz. 2, nr 54. Dziecko rysuje w ramkach prezenty, jakie chciałyby
wręczyć rodzicom, odczytuje wyrazy zapisane na bilecikach (z pomocą),
nazywanie kolorów.
2.Laurka dla mamy i taty - praca plastyczna techniką origami, rozwijanie
sprawności manualnej i poczucia estetyki

„Zabawy
paluszkowe”, K.
Sąsiadek

zdjęcia
różnych
przedmiotów:
torebki, parasolki,
butów (załącznik),
Karty pracy cz. 2,
ołówek, kredki, klej,
kolorowy
papier,
klocek,
kółko
z
tektury

Dzień 3. Zawody rodziców
1.Praca w różnych zawodach. Rozpoznawanie i nazywanie zawodów
przedstawionych na ilustracji.
Sufit- podłoga- zabawa ruchowa.
Zabawy matematyczne: Znamy te zawody - zabawa inspirowana wierszem
Ireny Róży Salach Tata jest…, Pomieszane zawody – łączenie oprazkó1) w
pary, Do kogo to należy? –rozpoznawanie zawodu po przedmiotach,
Poszukaj pary - memory, gra pamięciowa.
Prawda czy fałsz? - zabawa podsumowująca.
Dzień 4. Portrety rodziców

książeczki lub obrazki
przedstawiające
różne zawody, tekst
wiersza I.R. Salach
Tata jest..., nożyczki,
atrybuty
różnych
zawodów lub ich
zdjęcia, mazak

1.Co to jest? - zabawa rozwijająca zmysł dotyku z wykorzystaniem różnych
przedmioty wykorzystywane przez kobietę i mężczyznę. Dzwonię do mamy zabawa słownikowa.
„Bieg kur z kurczakami” – zabawa ruchowa.
2. Portrety rodziców – zabawy plastyczne inspirowane reprodukcjami dzieł
malarskich. Wykonywanie portretu zgodnie z instrukcją.
Karta pracy, cz. 2, nr 53. Dziecko rysuje krawat i apaszkę po śladzie, koloruje
rysunki tak, by każdy miał inny kolor, mówi, komu można wręczyć
w prezencie krawat, a komu apaszkę.

Dzień 5. Zabawy z mamą i tatą

woreczek,
przedmioty
wykorzystywane
przez
kobietę
i mężczyznę,
np.:
apaszka, pomadka,
krawat; reprodukcje
dzieł
malarskich
przedstawiających
portrety matki i ojca,
białe kartki z bloku
technicznego, kredki
i flamastry,
Karty
pracy cz. 2

1. Rozmowa na podstawie bajki Bolek i Lolek Imieniny Mamy, opisywanie
przygód Bolka i Lolka. Opisywanie czynności mamy, określanie jaka jest
mama, np.: nakrywa chłopców kołdrą, żeby nie było im zimno jak śpią mama jest opiekuńcza.
Karta pracy, cz. 2, nr 55. Dziecko ogląda obrazki, mówi, co robią Olek i Ada
z rodzicami, opowiada, jak spędzają wspólne chwile z rodziną.
Rodzinna majówka - zabawy na kocu, piknik na trawie. Wspólny odpoczynek
i relaks. Masażyk – według Bożeny Formy.
2. Piosenka Dla ciebie, mamo. (Załącznik). Rozmowa na temat tekstu
piosenki. Rodzic pyta o czym jest ta piosenka? W jaki sposób okazujemy
miłość mamie? Nauka tekstu piosenki.
Odszukaj - rozwijanie spostrzegawczości. Połącz bliźnięta w pary oraz połącz
przedmioty z ich właścicielami lub Droga do mamy - labirynt, odszukanie
drogi, która prowadzi do mamy.

Bolek i Lolek Imieniny
Mamy, Studio Filmów
Rysunkowych
https://www.youtube
.com/watch?v=HmRyt
0smJts ,
Odszukaj
http://zanotowane.pl
/728/7523/karta_prac
y_13_id_27496554.jp
g

wycięte z papieru
kwiatki lub serduszka
5
sztuk,
bębenek/kubek
i
łyżka, koc, zabawki,
Karty pracy cz. 2
załącznik.

