28.05.2020 r.
TEMAT TYGODNIA: Święto mamy i taty.
TEMAT DNIA: Pomagamy w domu.

1. Powitanie przy rymowance.
Na powitanie niech każdy wstanie,
niech każdy wstanie raz, dwa, trzy!
A po ukłonie zaklaszcze w dłonie,
zaklaszcze w dłonie raz, dwa, trzy!

2. Wspólne rozwiązanie zagadek.
Ta czupryna, na długim patyku
zmywa brud z podłogi szybko i bez krzyku. (MOP)
Kawałek tkaniny skromnie na ciebie zerka.
Zetrze kurz szybciutko, bo to mała… (ŚCIERKA)
Co to za maszyna z nosem długim jak u słonia?
Zbierze paprochy, brud z dywanu pokona. (ODKURZACZ)
Leży obok drzwi, bez słowa, cichutko.
Gdy wytrzesz w nią buty, będzie czyściutko. (WYCIERACZKA)
Te dwie siostry pracują zawsze w zgodzie.
Jedna zmiecie piach, wyrzuci go druga. (ZMIOTKA I SZUFELKA)

3. Zapoznanie z wierszem Bożeny Formy „Paulinka dla mamy”.
Ja Paulinka się nazywam,
Po obiedzie często zmywam.
Ścieram kurze i podłogę,
Śmieci także wynieść mogę.
Bardzo w tym pomagam mamie,
Bo ją kocham niesłychanie!

Dyskusja na temat treści wiersza i odpowiedź na pytania:
- W czym Paulinka pomagała mamie?
- W jakich czynnościach jeszcze można pomóc rodzicom?
- W czym pomagasz mamie i tacie?

4. Co to znaczy „być pracowitym jak pszczółka”?
Uwaga: W tym punkcie Rodzic i dziecko rozmawiają swobodnie, próbując odpowiedzieć na
pytanie i wspólnie wyciągając wnioski.
Być pracowitym jak pszczoła, to przysłowie, którego używamy, kiedy opisujemy kogoś, kto
lubi pracować i poświęca temu wiele czasu. W ten sposób doceniamy taką osobę
porównując jej wysiłki do pracowitych i pożytecznych pszczół.

5. „Co robię?” - zabawa ruchowa.
Zabawa z elementem pantomimy. Dziecko naśladuje różnego rodzaju czynności porządkowe.
Zadaniem Rodzica jest odgadnięcie, co to za czynność.
Propozycja: Rodzic i dziecko mogą brać udział w zabawie naprzemiennie.

6. „Pracowita pszczółka” - propozycja pracy plastycznej.
(Nagranie pracy plastycznej krok po kroku dostępne jest na profilu facebookowym
„Małe Przedszkole i Żłobek”).
Potrzebne będą:
 kartki w kolorach: białym, żółtym i czarnym,
 nożyczki,
 klej,
 miseczka lub kubek,
 czarny flamaster.
Sposób wykonania:
1. Za pomocą miseczki lub kubeczka odrysowujemy kółka: 2 czarne, 3 żółte i 1 białe.
Następnie je wycinamy.
2. Z żółtej kartki wycinamy dodatkowo dwa cienkie paseczki.
3. Białe kółko przecinamy na pół.

4. Za pomocą kleju, łączymy ze sobą, nakładając kawałkami jedno na drugie kółka w
kolejności: żółte, czarne, żółte, białe, czarne i żółte. Dwie połówki białego kółka, to
skrzydełka pszczółki. Należy je przykleić w niewielkich odstępach od siebie i wysoko
na tyle, żeby wystawały nad resztę elementów.
5. Na kółku, które zostało przyklejone, jako ostatnie i widać je w całości, przyklejamy
dwa paseczki – czółka, następnie lekko je zawijamy. Można to zrobić np. za pomocą
kredki.
6. Pod czułkami rysujemy oczy i uśmiech.
7. Powodzenia!

KOLOROWANKA

