
Drodzy Rodzice. Drogie Kaczuszki!
W tym tygodniu tematem przewodnim będzie:

„ Pożegnania nadszedł czas”.

Temat dnia: Zatrzymać chwilę

Propozycja aktywności/ zabaw na 18.06.2020r.

Kochane dzieci, jeszcze tylko kilka dni roku szkolnego.
Na pożegnanie nauczcie się piosenki „Hej przedszkole ukochane”

https://www.youtube.com/watch?v=4ba9aVhV88M

1. Zabawy poranne
 „Fotograf”- opowieść ruchowa

„Chodzimy po zielonej łące pełnej kwiatów. Wdychamy cudowne czyste
powietrze. Przyglądamy się niebu i chmurom. Patrzymy dookoła siebie i

zachwycamy się pięknem, które nas otacza. Nagle wśród trawy widzimy rząd
mrówek niosących igiełki do mrowiska. Ale liczna rodzina – myślimy. I „cyk”

– robimy zdjęcie. Za drzewem widzimy wiewiórkę, która próbuje zjeść
orzeszka – i „cyk” – robimy zdjęcie. Chodzimy, szukamy, dostrzegamy...

Ciekawe, jakie interesujące zdjęcia zrobicie ...?”

2. Słuchanie wiersza Ludwika Jerzego Kerna „Żyrafa u fotografa”

Przyszła pewna żyrafa do fotografa.

– Czy to pan robi zdjęcia?
– Ja.

– A ładne są te zdjęcia?
– Ba!

– I tak sam pan je robi?
– Sam.

– A ma pan aby kliszę?
– Mam.

– A nie pęknie ta klisza?
– Nie ma mowy.

– A objął mnie pan całą?
– Nie, do połowy.

https://www.youtube.com/watch?v=4ba9aVhV88M


– A co będzie z drugą połową?
– Zdejmę osobno.

– Czy za tę samą cenę?
– Nie, za dopłatą drobną.

– A na jednym zdjęciu się nie da?
- Wykluczone.

– To niech pan robi.
– Pstryk! Pstryk! Zrobione.

– A teraz?
– Teraz zlepię te zdjęcia najlepiej jak potrafię.

I wręczę za chwilę pani tę wspaniałą fotografię.

Pytania dotyczące treści wiersza:
Gdzie była żyrafa?

Co robiła?
 Dlaczego fotograf zrobił żyrafie dwa zdjęcia?

Co jest potrzebne do robienia zdjęć?

3. Zabawa ruchowa- „robimy zdjęcia”
 w trakcie muzyki dzieci poruszają się swobodnie po pokoju

muzyka cichnie, osoba dorosła podaje komendę ,,stop – klatka!” dzieci
zatrzymują się w dowolnej pozycji (poważnej, śmiesznej, smutnej,

groźnej, wesołej itd.) w tym momencie osoba dorosła może wykonać
zdjęcie dziecku.

4. Zachęcam do wspólnego oglądania i omawiania rodzinnych albumów.

5.Fotograf- bajka

Na zakończenie proponuję bajkę „Fotograf”

https://www.youtube.com/watch?v=emawb3VDxi0&t=77s

POWODZENIA KACZUSZKI 

https://www.youtube.com/watch?v=emawb3VDxi0&t=77s

