
Grupa “Biedronki” - 3-4-latki

Krąg tematyczny: Duże i małe rodziny w akcji
Temat dnia: Moja rodzina mnie kocha!
data: 22.05.2020r. 

Karty pracy, z których dzieci mogą skorzystać w domu w tym tygodniu:
3-latki: s. 143 
4-latki: s. 22-23, 24, 25

Poniżej przesyłamy propozycje zabaw, ćwiczeń dla dzieci w domu: 

1) Cieszę się, gdy….. Smucę się, gdy… – zabawa integracyjna.

Rodzic przygotowuje uśmiechniętą i smutną buzię (np. z wyciętego koła z papieru), 
następnie wypowiada zdania. Dziecko za pomocą obrazków z wesołą i smutną miną 
wyraża swoje uczucia.
Przykładowe zdania:
Jedziemy z rodziną na wycieczkę.
Dostałam od babci przytulankę.
Tata nie może pójść z nami do kina.
Mama przeczytała mi piękną bajkę.
Na moje urodziny nie przyjedzie dziadek.
Wczoraj zachorował mój kotek Mruczek.
Moja siostra narysowała dla mnie rysunek.
Brat nie chciał się ze mną bawić.
Tatuś przywiózł mi z podróży piękną muszlę.

2) Myjemy podłogę – ćwiczenie stóp.

Dziecko siedzi w siadzie skulnym, palce stóp trzyma na woreczkach (lub skarpetkach). 
Naprzemiennie wysuwa woreczki/skarpetki w przód, w tył, w prawo, w lewo.

3) Rodzinne miasteczko – praca plastyczno techniczna.

Potrzebne będą kartonowe pudła oraz materiały potrzebne do wykonania domu: nożyczki, 
taśmy, farby, pędzle, kolorowy papier, itp.
Rodzic z dzieckiem wspólnie wykonują domki. Może to być duży domek do którego będzie
mogło wejść dziecko lub małe domki z pudełek kartonowych, w których będą mieszkały 
rodziny: lalki, misie, ludziki z lego itp. :)

Poniżej zamieszczmy różnorone propozycje:
http://gdziecko.pl/domki-dla-lalek-z-kartonu-zrob-to-sam/ 
http://bystredziecko.pl/jak-zrobic-duzy-domek-z-kartonu-do-zabawy-dla-dzieci-plastyka/ 
Pomysły na wykorzystanie kartonu: https://dziecisawazne.pl/zabawki-z-kartonow/ 

http://gdziecko.pl/domki-dla-lalek-z-kartonu-zrob-to-sam/
https://dziecisawazne.pl/zabawki-z-kartonow/
http://bystredziecko.pl/jak-zrobic-duzy-domek-z-kartonu-do-zabawy-dla-dzieci-plastyka/


4) Bąbelki – zabawa oddechowa.

Dziecko otrzymuje kubeczek z małą ilością wody oraz słomkę. Na hasło dane przez 
rodzica dziecko wciąga powietrze nosem i wydmuchuje przez słomki, robiąc bąbelki w 
kubeczkach.

5) Korale dla mamy – zabawa matematyczna;

Nawlekanie na sznurek kolorowych koralików lub makaronu zgodnie z poleceniami, np.: 
dwa czerwone, trzy żółte, przeliczanie koralików, porównywanie długości. 

6) Moja rodzina – twórcze przekształcanie figur geometrycznych.

Dziecko dorysowywuje do narysowanego przez rodzica na kartce kwadratu, koła lub 
trójkątu, różne elementy; tworzy z nich ciekawe obiekty i postacie.

7) Piosenka o rodzinie: https://www.youtube.com/watch?v=OpRTsApxNX0

8) Dodatkowe karty pracy dla chętnych dzieci – dołączone dodatkowo jako załącznik 
do maila lub linki zamieszczone poniżej.

W załączniku do maila przesyłamy karty pracy z kodowaniem dla dzieci oraz czytankę o 
rodzinie. 

Polecamy strony z których mogą Państwo skorzystać, można na nich znaleźć kolorowanki,
puzzle i różne karty pracy do wydruku:

https://kiddicolour.com/colouring-page/emma-loves-eating-pizza/

http://www.supercoloring.com/pl/kolorowanki/ludzie/rodzina 

http://www.supercoloring.com/pl/kolorowanki/ludzie/rodzina
https://kiddicolour.com/colouring-page/emma-loves-eating-pizza/
https://www.youtube.com/watch?v=OpRTsApxNX0



