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1) „Moja ulubiona zabawka” – zabawa dydaktyczna.
 Kształtowanie umiejętności wypowiadania się.
 Wdrażanie do dokonywania opisu.
 Pomyśl, jaka jest twoja ulubiona zabawka i opowiedz o niej swoim rodzicom, kończąc podane
zdania.
 Moja ulubiona zabawka to… (dziecko podaje nazwę zabawki np.: lalka Zuzia).
 Jest ona/on/ono…(dziecko podaje cechy tej zabawki, np.: ładna, miękka, zielona).
 Najbardziej lubię bawić się tą zabawką w…(dziecko określa rodzaj zabawy).
„Gdzie jest kolor…?” – poranna zabawa ruchowa.
 Kształtowanie sprawności ruchowej.
 Rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania kolorów.
Należy przygotować:
 kostkę do gry z kolorami (z wtorku).
 Poruszaj się po pokoju w rytmie wyklaskiwanym przez rodzica. Gdy rodzic przestanie klaskać,
zada pytanie „Gdzie jest kolor…?”, a ty rzucisz kostką do gry z kolorami i dokończysz zdanie,
mówiąc np. „…czerwony”. Poszukaj w najbliższym otoczeniu koloru wyrzuconego na kostce
i dotknij przedmiotu, który jest tego koloru. Zabawę powtórz kilka razy.
 Pamiętaj o zachowaniu zasad bezpieczeństwa!

2) „Dzieci z całego świata” – oglądanie ilustracji przedstawiających dzieci z różnych stron świata
i rozmowa w oparciu o te obrazki.
 Zapoznanie z wyglądem dzieci należących do różnych ras.
 Kształtowanie umiejętności wskazywania podobieństw i różnic między osobami.
 Uświadomienie konieczności akceptowania inności i okazywania szacunku wszystkim osobom.
Należy przygotować:
 ilustracje przedstawiające dzieci z różnych stron świata (nie ma konieczności drukowania
ich).
 Obejrzyj wspólnie z rodzicami obrazki przedstawiające dzieci z różnych stron świata.
 Spróbuj odpowiedzieć na pytania:
 Jak wyglądają dzieci na poszczególnych obrazkach?
 W czym są podobne do ciebie te dzieci?
 Czym się od ciebie różnią te dzieci?
 Jak myślisz, czy dzieci z innych krajów lubią robić to samo, co ty?
 Poproś rodziców, aby pokazali ci na globusie kontynenty, na których mieszkają te dzieci. Jak
na pewno zauważyłaś/zauważyłeś, dzieci mieszkają na całym świecie. Wyglądają trochę inaczej,
mają różny kolor skóry, ale wszystkie dzieci na świecie kochają swoich rodziców i lubią się bawić, tak jak ty. Może gdybyście się spotkali, moglibyście się zaprzyjaźnić? Kto wie?

3) „Afrykański taniec” – improwizacja ruchowa przy muzyce.
 Rozwijanie poczucia rytmu.
 Kształtowanie umiejętności improwizowania ruchem muzyki.
 Zamknij oczy i posłuchaj uważnie muzyki (https://youtu.be/FB7gArgI0gM).
 Czy rozpoznałaś/rozpoznałeś jakiś instrument, który się tam pojawia?
 Wyobraź sobie, że w pokoju jest wielkie ognisko. Wsłuchaj się w muzykę jeszcze raz i zatańcz
do niej taniec afrykański. Zaproś rodzinę do zabawy, a będziecie mogli stworzyć afrykańskie plemię.

4) Zabawy dowolne.
 Ułóż puzzle lub zagraj z rodziną w grę planszową.

Źródło obrazków:
 ilustracje przedstawiające dzieci z różnych stron świata
 http://pl.pinterest.com/

Drodzy Rodzice
Proszę, aby przygotować na jutro:
 mydło w płynie,
 mydło w kostce,
 płatki mydlane,
 krótką słomkę do napojów,
 kubek.

