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1. Ćwiczenia i zabawy ruchowe.
•

„ Razem z tatą”- ćwiczenia poranne

- Lekki rozkrok, ręce wyprostowane w łokciach, wymachy do przodu/tyłu.
- Ruchy głową do przodu/tyłu („tik-tak”).
- Rozkrok, ręce wzdłuż ciała, skłony boczne z jednoczesnym dotykaniem kolana.
- „Pajacyki” .
- Klęk podparty, naprzemienne unoszenie ręki i nogi.
- Leżenie tyłem, unoszenie wyprostowanych nóg,
- ruchy poziome/pionowe nóg („nożyce”).

* „Wycieczka z tatusiem samochodem” – zabawa ruchowa orientacyjno - porządkowa.
- Dziecko stoi z tyłu za rodzicem.
- Rodzic trzyma w ręce papierowy lub plastikowy krążek, który jest kierownicą.
- Na sygnał słowny – zielony, dziecko i rodzic poruszają się jak pojazdy- samochody.
- Zatrzymują się na hasło: czerwony

•

„Sen” - zabawa ruchowa z tekstem.

- Gdy zapada ciemna noc - zasłaniamy rękami oczy,
-przydałby się ciepły koc – obejmujemy się i masujemy ramionka,
- i by dziecko mogło spać - składamy ręce z lewej strony i kładziemy na ręce głowę,
- trzeba mu całusa dać. - palcem dotykamy ust.

2. „Tata i ja” – wysłuchanie wiersza B. Formy czytanego przez rodzica.
Wdrażanie dzieci do uważnego słuchania.
Chodzę z Tatą do parku
chodzę z Tatą do kina.
Tatuś miło mnie wita,
kiedy dzień się zaczyna.
Kiedy lato nastaje
wędrujemy po górach.
Zdobywamy szczyty
tonące w gęstych chmurach.
Często rozmawiamy.
Mamy tajemnic wiele,
Bo tak się zachowują
najlepsi przyjaciele.

* Rozmowa z dziećmi na temat taty inspirowana treścią wiersza oraz ilustracjami.
(Załącznik nr 1)
- Rozwijanie więzi uczuciowej z tatą.
- Dziecko wypowiada się na temat: Co lubię robić z tatą?

•

Wspólne słuchanie piosenki pt. „Daj mi rękę tato"

https://www.youtube.com/watch?v=ZxgFEtsfIBs

•

„Figury geometryczne”- zabawa dydaktyczna. (Załącznik nr 2)
- Dziecko ogląda ilustrację z figurami geometrycznymi.
- Rodzic nazywa figury i wskazuje odpowiednie na obrazku.
- Dziecko stara się powtórzyć.
- Może również powiedzieć: jaki mają kolor?
Ile ich jest?
- Następnie szuka w domu przedmiotów, które mają kształt figur geometrycznych.
- Liczy, ile udało się znaleźć kół, trójkątów, prostokątów, kwadratów.
- Których figur jest najwięcej?
- Których najmniej?

3.

„Obrazek dla mojego Tatusia”- praca plastyczna
Przygotowałyśmy dziś dla Was kartę pracy z figurami geometrycznymi.
(Karta pracy nr 1)
Te figury to: prostokąty, kwadraty, koła i trójkąty.
Pokoloruj, a następnie wytnij dokładnie wszystkie figury - pamiętaj o bezpiecznym
posługiwaniu się nożyczkami.
Te figury można w różny sposób przykleić na kartkę papieru i powstanie obrazek
dla taty.
Gratulujemy pomysłów

4. Pobaw się z rodzicami i/ lub rodzeństwem.
Zabawę dzieci znają z przedszkola.
Ojciec Wirgiliusz uczył dzieci swoje,
A miał ich wszystkich
Sto dwadzieścia troje:
Hejże, dzieci, hejże ha!
Hejże ha, hejże ha!
Róbcie wszystko to, co ja,
To, co ja.
Jedna dziecko/ rodzic w środku koła, przy słowach: Róbcie wszystko to co ja, to co ja,
pokazuje ruch, gest, który powtarzają pozostali członkowie rodziny
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