Temat: Rodzinne drzewo.
Cele - przypomnienie członków swojej rodziny (dziecko potrafi podać imiona,
nazwisko i stopień pokrewieństwa),
- zrozumienie znaczenia słów „drzewo genealogiczne”.
Witajcie Kochani! Dzisiaj także porozmawiamy o rodzinie 🙂 Rodzina to
skarb!
Powitajmy się muzycznie 😊
https://www.youtube.com/watch?v=FSpO0R3qlqs
1. Bajka z serii „Rodzina Treflików” – „Moje drzewo”
Zapraszam Was teraz do obejrzenia bajki o pewnej rodzince.
https://www.youtube.com/watch?v=G5aYpslYaw0
2. Rozmowa.
- Co zmartwiło Treflików? (smutne drzewo)
- Co chciał zrobić duży Wujcio w parku? (ściąć niektóre drzewa)
- Dlaczego chciał to zrobić? (chciał zbudować domek)
- Kto przeszkodził dużemu Wujciowi i w jaki sposób? (małe Trefliki)
- Trefliki są rodziną. Wy też macie rodzinę. Ale nie mieszka z Wami cała rodzina.
Najczęściej z dziećmi mieszka mama i tata. Co o nich wiecie?
- Kim jest twoja mama, kim jest twój tata? Jak mają na imię? Jak się nazywają
dziadkowie?
Rodzice, proponuję usiąść z dzieckiem i opowiedzieć mu co robią państwo w
pracy. Rozmowa z dziećmi na temat ulubionych zajęć poszczególnych członków
rodziny. Następnie można wziąć album ze zdjęciami i pokazać zdjęcia
pradziadków, dziadków.
Skąd pochodzimy? Kim jesteśmy? Istotne jest, abyśmy rozmawiali z dziećmi o
historii rodziny, o przodkach. Bowiem, zachęcanie dzieci do interesowania się
przodkami i krewnymi sprawi, że poczują się częścią czegoś wspaniałego,
historii, poczują przynależność i wyjątkowość, a i sprawi, że Wasze więzi
rodzinne staną się silniejsze.
3. Drzewo genealogiczne.
- Czym jest drzewo genealogiczne? Jest to drzewo, na którym zaznacza się
wszystkich w rodzinie. Rodzeństwo, rodziców, dziadków, pradziadków.
Spróbujcie razem z rodzicami stworzyć drzewo genealogiczne. Żeby było
łatwiej w załączniku gotowe już drzewo z miejscem na zdjęcia lub rysunki 🙂

A może wolicie takie?
Drzewo genealogiczne mojej rodziny
4. Pomagamy.
- Czy pomagacie swoim rodzicom w domu? Dzieci wypowiadają się, w jaki
sposób pomagają członkom swej rodziny.
5. Zabawa przy muzyce.
- Pamiętacie piosenkę o pomaganiu? Dzisiaj ją sobie przypomnimy. Poruszajcie
się do rytmu przy piosence udając odkurzanie, zamiatanie, ścieranie kurzów,
podlewanie kwiatków.
https://www.youtube.com/watch?v=imoS6Wkr04w
Mamusia/tatuś też kiedyś byli mali. Spróbujcie na fotografiach „mamusi/tatusia
dziadziusia” odnaleźć podobieństwa z waszym wyglądem. Może macie podobny
nosek, oczka albo uśmiech? Stańcie razem przez lustrem i zobaczcie jaką
jesteście piękną rodziną!
6. Karta pracy.
Zadaniem dzieci jest przyporządkować symboliczne ikony czynności do osób,
które są za nie odpowiedzialne.

Przesyłam buziaczki 🙂

