PROPOZYCJA ZAJĘĆ DLA 3-LATKÓW
TEMAT TYGODNIOWY: „ŚWIĘTO MAMY I TATY”
PONIEDZIAŁEK (25.05.2020)
Temat dnia: „Moi rodzice?”
Zadanie 1 Wysłuchaj wiersza „Moi rodzice” i spróbuj odpowiedzieć na pytania:
O kim jest mowa w wierszu? Kto Cię przytuli kiedy jest ci źle i smutno? Kto przychodzi z
pomocą gdy nie możesz zasnąć? Kto naprawi zepsute zabawki?

Zadanie 2 „Kwiatek z dłoni dla rodziców” – Dzieci odrysowują swoje dłonie na zielonej
kartce. Z pomocą rodziców wycinają dłonie i przyklejają na karton lub sztywną kartkę, na
każdym palcu rysują lub naklejają kwiaty. Po wykonaniu pracy plastycznej dzieci przeliczają
swoje palce u jednej i u drugiej dłoni, przeliczają także palce papierowych dłoni oraz
naklejone kwiaty.
Zadanie 3 Wykonaj zadanie z książki KP2.31 – dostrzeganie przeciwieństw (różnych
kształtów). Połącz tylko koraliki okrągłe i przelicz je.

WTOREK (26.05.2020)
Temat dnia: „Lubię robić niespodzianki”
Zadanie 1
„Moi rodzice” –rozwijanie mowy poprzez swobodne wypowiedzi na temat swoich rodziców.
Twoim zadaniem jest poruszanie się w rytm dowolnej muzyki. W czasie pauzy powiedz czym
zajmuje się mama i tata w domu,np. tata naprawia szafę, mama pracuje przy komputerze, tata
wyrzuca śmieci, mama prasuje. Pokaż ruchem w jaki sposób rodzice wykonują te zadania.
Rodzicu w tym zadaniu utrwal ze swoim dzieckiem: jak ma na imię i nazwisko, gdzie pracuje
jego mama i tata. Porozmawiajcie, w jaki sposób najbardziej lubicie ze sobą spędzać czas.

Zadanie 2
Naucz się piosenki pt.: „Tralala dla Mamy i Taty”
„Tralala dla Mamy i Taty”
sł. Agnieszka Galica, muz. Tadeusz Pabisiak

Moja mama jest kochana,
moja mama wszystko wie.
Kiedy do mnie się uśmiecha,
tak zaśpiewam jej.
Ref.: Tralala, trampampam,
najpiękniejszą mamę mam.
Tralala, trampampam,
zaraz mamie buzi dam.
W domu, w sklepie, na spacerze
z moim tatą nie jest źle.
Gdy prowadzi mnie za rękę,
to uśmiecham się.
Ref.: Tralala, trampampam,
wspaniałego tatę mam.
Tralala, trampampam,
mamie, tacie buzi dam.
Link do piosenki:
https://drive.google.com/open?id=1g4LfyenTV27dgBDDyAxfWRDU_xrCrzqc

Zadanie 3„Niespodzianka”Wyobraź sobie, że jesteś na łące pełnej kwiatów i chcesz zebrać
bukiet dla Mamy. Twoim zadaniem jest poprowadzenie kredki tak, żeby zebrać wszystkie
kwiaty dla Mamy. Możesz poruszać się w prawo, lewo, w górę i dół. Jeśli nie możesz
wydrukować kartki poprowadź palec po ekranie komputera.
ŚRODA (27.05.2020)
Temat dnia: „Moja rodzina”
Zadanie 1
Obejrzyj film o rodzinie, do oglądania możesz zaprosić innych domowników.
Następnie odpowiedz na pytania: Co to jest rodzina? Czy do bliskiej rodziny należą Babcia i
Dziadek? Co powinna robić rodzina? Z kim mieszkasz? Czy mieszkasz w mieście czy na wsi?

Jak należy traktować członków rodziny? Za co kochasz członków swojej rodziny?
Link do filmu:
https://drive.google.com/file/d/1pI30ZltAqAo9cZUoTzqjidd4nTvhTw5Y/view?usp=sharing
Zadanie 2
Prawda czy fałsz – zabawa muzyczno-ruchowa.
Twoim zadaniem jest poruszanie się do dowolnej muzyki. Podczas pauzy mama lub tata zada
Ci jedno pytanie, jeśli to prawda pokaż kciuk skierowany do góry, jeśli nie jest to prawda
pokaż kciuk skierowany w dół. Zabawę powtarzamy kilkakrotnie.
Np.:
Mama lubi długo spać.
Tata lubi gotować.
Dziadek ma wąsy.
Babcia gotuje pyszne obiady.

Zadanie 3
„Korona dla Mamy” – zrób mamie niespodziankę i przygotuj dla niej prezent. O ile jest to
możliwe poproś o pomoc tatę lub innego członka rodziny. Jeśli nie masz drukarki możesz
samodzielnie przygotować koronę dla mamy.

CZWARTEK (28.05.2020)
Temat dnia: „Pomagamy mamie i tacie”
Zadanie 1.
,,Co to za przedmioty?"- zagadki.
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)
Dzieci odgadują rozwiązania zagadek, wskazując ich desygnaty na ilustracjach.

Zadanie 2.
,,Porządki w domu"- rodzic pyta, jak dziecko może pomóc w domu swoim rodzicom w
utrzymaniu czystości? Dziecko naśladuje czynności porządkowe (np, zamiata, wyciera buty,
układa zabawki).
Zadanie 3.
Praca z książką- KP2.32. Dziecko wskazuje przedmioty służące do sprzątania i je koloruje.

PIĄTEK (29.05.2020)
Temat dnia: „Piknik rodzinny”
Zadanie 1.
 ,,Taniec dla rodziców"- do wybranej muzyki dziecko tańczy na gazecie, tak by nie wyjść
stopami poza granice gazety.
 ,,Rzucamy do celu"- rzuty piłeczkami do kosza. Dziecko wykonuje rzuty do kosza i liczy
głośno.

Zadanie 2.

Zadanie 3

Wręcz Mamie i Tacie dyplom.
Pamiętaj, że możesz pomagać Mamie i Tacie nie tylko w ich święto, ale na co
dzień.
Droga Mamo! Pomóż swojej córce / synowi wypisać dyplom dla Taty.
Drogi Tato! Zrób to samo ze swoim dzieckiem dla Mamy.

PRZYPOMINAMY ADRESY MAILOWE DO GRUP 3-LATKÓW:
Kontakt z:
Grupą I „Biedronki”: biedronkigrupa1@wp.pl
Grupą II „Żabki”: zabki-grupa2@wp.pl
Grupą III „Motylki”: motylkiprzedszkole@vp.pl

