
Drogie Żółwiki!  Drodzy Rodzice!
W tym tygodniu tematem przewodnim będzie: Kim będę, gdy dorosnę?”

Propozycja aktywności na 27.04.2020 r.
1. “Wąż strażacki” - zabawa integracyjna. Zapraszamy do wspólnej zabawy z rodzeństwem.

Dzieci stają w kole, trzymają się za ręce i zamykają oczy. Na hasło: w prawo zaczynają  
poruszać się w prawą stronę coraz szybciej, nie otwierając oczu. Gdy rodzic powie: stop, koło 
zatrzymuje się. Dzieci otwierają oczy i sprawdzają, gdzie się znajdują. Na hasło: w lewo ruszają
w lewą stronę z zamkniętymi oczami. Ćwiczenie równowagi i zaufania do innych.

2. Rodzicu – zachęć dziecko  do wysłuchania wiersza D. Wawiłow “A jak będę dorosła”  

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

        
           Porozmawiaj z dzieckiem na temat treści wiersza. Oto przykładowe pytania:

– Kim chciałaby zostać dziewczynka z wiersza?
– Jakie znasz zawody?
– Kim Ty chciałbyś zostać w przyszłości?

3. “Kim będę?” - zabawa dramowa
Wszyscy stoją w kręgu. Dziecko wchodzi do środka i ruchem oraz gestem przedstawia 
zawód, który chciałoby wykonywać, gdy dorośnie. Pozostali uczestnicy próbują odgadnąć,
o jaki zawód chodzi, następnie powtarzają ruchy pokazywane przez dziecko. Do środka 
koła wchodzi kolejna osoba. Zabawa trwa dalej, aż do chwili, gdy wszyscy uczestnicy 
przedstawią zawód, który chcieliby wykonywać w przyszłości.

4. “Pojazdy uprzywilejowane” - zabawa ruchowa
Drogi Rodzicu - zaproponuj dzieciom, aby wybrały jaki pojazd chcą naśladować w zabawie 
(pogotowie, straż pożarna, policja). Po włączeniu skocznej muzyki dzieci (pojazdy) 
zaczynają poruszać się w różnych kierunkach zgodnie z poleceniem wskazanym przez 
rodzica:
- czerwony – porusza się tylko dziecko naśladujące (pogotowie)
- żółty – porusza się dziecko naśladujące (straż pożarną) 
- niebieski – porusza się dziecko naśladujące (policję) 
W trakcie trwania zabawy rodzic szybko zmienia nazwy kolorów, które są sygnałem dla 
konkretnych pojazdów.



5. Rodzicu zaproponuj dziecku wykonanie ćwiczenia z Kart pracy 2, str 47. 
6. W wolnej chwili proponujemy wysłuchanie piosenki “W kapeluszu mego taty” z 

wykorzystaniem linku https://youtu.be/izR82w7IamI 

       Miłej zabawy            Wychowawczynie grupy

https://youtu.be/izR82w7IamI

