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Drodzy Rodzice.

Na dzisiejsze zajęcia potrzebny będzie ulubiony przez dziecko pluszowy miś, kartka 
paieru i kredki.

Cele:
– rozwój emocjonalno- społeczny (wzbogacenie informacji na temat swój            

i rodziny),
– rozwój mowy i myślenia, 
– ćwiczenie pamięci,
– ćwiczenie motoryki  oraz koordynacji wzrokowo- słuchowo- ruchowej.

                              
 Kochane Dzieci !
Dzisiaj zapraszam Was do zabawy ze swoim ulubionym pluszowym misiem.



Pokaż   i nazwij poszczególne części ciała u misia i u siebie:  głowę, uszy, oczy,
nos, buzię (Ty masz usta, miś nie), łapki (miś ma cztery łapki, dwie górne i dwie
dolne, Ty masz 2 ręce i dwie nogi), brzuch i plecy i pupę (to ta część ciała na której
siedzimy).  Możesz  też  przy  pomocy  Rodzica  nazwać  inne  części  swojego  ciała:
szyję, ramiona, łokcie, dłonie (grzbiet dłoni i spód dłoni), uda, kolana łydki, pięty,
stopy.
Powiedz  misiowi  jak  masz  na  imię  i  jak  się  nazywasz,  ile  masz  lat  oraz  gdzie
mieszkasz; jeśli nie wiesz utrwal te informacje przy pomocy Rodzica. Miś też pewnie
ma imię,  jeśli  nie,  wymyśl  mu.  Opowiedz misiowi o swojej  rodzinie:  jakie  mają
imiona i  nazwisko Rodzice i  rodzeństwo, gdzie pracują i  co robią Twoi Rodzice.
Spróbuj opowiedzieć, jak wyglądają. Powiedz mu też w co się lubisz bawić, kiedy
jesteś wesoły, a kiedy jesteś smutny (jestem wesoły gdy....; jestem smutny gdy....).

Zapraszam Cię  do nauki  na pamięć  wierszyka,  możesz  dołączyć gesty,  które
razem ćwiczyliśmy.
 „Zwierzyniec” J. Brzechwa

NIEDŹWIEDŹ 
Proszę państwa, oto miś (pokazujesz na siebie) 
Miś jest bardzo grzeczny dziś (kiwasz głową, robisz miłą, uśmiechniętą minkę)
Chętnie państwu łapę poda (wyciągasz do przodu rękę) 
Nie chce podać? A to szkoda (kręcisz głową, rozkładasz ręce i wzruszasz 
ramionami)

Narysuj misia. 
Dla ułatwienia kartka może być przymocowana doplastikowej podkładki- deski z 
klipsem-link do "instrukcji"https://www.youtube.com/watch?v=hruQESg9QnA

A teraz zaprasza Cię do rodzinnej zabawy w "Starego niedźwiedzia". 

link  https://www.youtube.com/watch?v=trY1_BpfM2I

Mam nadzieję, że podobały Ci się dzisiejsze propozycje.
                                                                                                    Ciocia/pani Magda
Drodzy Rodzice.                                                                                                             
Na następne zajęcia trzeba przygotować: koszulkę na dokumenty, po2,3 szt. grubego 
makaronu typu kokardki, rurki, świderki, ścinki kolorowego papieru, bibuły, kawałki 
wstążek, kilka kolorowych płaskich guzików oraz taśmę klejącą lub spinacz biurowy 
do zamknięcia koszulki. Będziemy robić "ruchomy obrazek". Załączę nagranie.

http://wiersze.juniora.pl/brzechwa/brzechwa_z07.html#ntstr
https://www.youtube.com/watch?v=trY1_BpfM2I
https://www.youtube.com/watch?v=hruQESg9QnA


                           


