Temat: Przyjaciel
Cel - uświadomienie wartości przyjaźni
Witajcie Motylki! Jak wasze samopoczucie?
Zabawa rozruszająca . Wstańcie i pobawcie się przy muzyce. Zaproście
domowników 😊
https://www.youtube.com/watch?v=S9xKmJqsvyA&
Zapraszamy Was do wysłuchania wiersza:
“Przyjaciel” J. Koczanowska
Nie musisz mieć przyjaciół stu,
nie musisz mieć dziesięciu,
wystarczy byś jednego miał,
a to już wielkie szczęście.
Przyjaciel to jest taki ktoś,
kto zawsze cię zrozumie,
gdy dobrze jest – to cieszy się,
gdy źle – pocieszyć umie.
Przyjaciel to jest taki ktoś,
kto nigdy nie zawiedzie,
a poznasz go, bo z tobą jest
gdy coś się nie powiedzie.
Spróbujcie odpowiedzieć na następujące pytania:
- Kto to jest przyjaciel?
- Czy możemy mieć jednego przyjaciela czy potrzebujemy ich kilku?
- Czy przyjaciel jest z nami tylko wtedy gdy wszystko jest dobrze?
- Czy Wy macie swojego przyjaciela?
- Jak razem spędzacie czas?
Poniżej znajdują się 2 obrazki. Przyjrzyjcie się i powiedzcie:
- Co robią dzieci?
- Czy tak zachowują się przyjaciele?

Teraz czas na to, abyśmy się troszkę poruszali.

Zapraszamy Was do wysłuchania piosenki, z której dowiecie się, co można
robić z przyjacielem. Możecie poruszać się w rytm muzyki, klaskać.
https://www.youtube.com/watch?v=mGsicfW_yG8&feature=emb_logo

Zabawa ,,Papierowa piłeczka do zabawy z przyjacielem”.
Weźcie kawałek papieru i zróbcie z niego kilka małych papierowych kulek.
Następnie połóżcie je na podłodze i dmuchajcie na nie tak, aby poleciały, jak
najdalej. Możecie także urządzić sobie ze swoim przyjacielem wyścigi kulek i
sprawdzić czyja kulka poleci najdalej.
Zabawa „Wąska ścieżka”.
Na dywanie rozkładamy długą skakankę lub sznurek. Można także wykorzystać
do zabawy kilka szalików lub apaszek i związać je ze sobą.
Dzieci powinny być na bosaka. Mogą spróbować:
– Chodzić po sznurku w przód i w tył, układając stopy jedna za drugą
– Przeskakiwać z jednej strony na drugą
– Skakać na jednej nodze
– Czołgać się wzdłuż sznurka
– Dwie osoby trzymają sznurek na różnej wysokości. Dzieci przechodzą pod lub
nad sznurkiem starając się go nie dotykać.
Na koniec zachęcamy Was, abyście zaskoczyli swojego przyjaciela miłą
niespodzianką. Może zrobicie jakąś piękną laurkę albo serduszko, które
wręczycie swojemu przyjacielowi?
http://papierowe-zrob-to-sam.blogspot.com/2013/02/2-serce.html
Na dziś to już koniec!
Korzystając z okazji życzymy Wam wielu prawdziwych przyjaciół oraz
dużo, dużo uśmiechu!!!
Wasze Panie 🙂

