Dzień dobry!
Witam wszystkie dzieci, które lubią się bawić.
Witam dzieci, które mają swoje ulubione zabawki.
Witam dzieci, które lubią tańczyć.
Witam dzieci , które lubią rysować.
Mam nadzieję, że miło spędziliście wolne dni.
Pogoda jest piękna i widać wiosnę dookoła.
Z pewnością dostrzegliście podczas spacerów jak wszystko się zazieleniło.
Drzewa, krzewy, trawa i kwiaty.
Parki wypiękniały i zapraszają do odwiedzin.
Ruch na świeżym powietrzu to samo zdrowie!
Może weźmiemy na spacer ulubioną zabawkę?
Porozmawiajmy dziś z dzieckiem o zabawkach.
Zachęćmy do swobodnych wypowiedzi i prezentacji ulubionych zabawek.
Pomóżmy, zadając pytania np.:
-jak nazywa się twoja ulubiona zabawka?,
-dlaczego ją lubisz?,
-skąd ją masz?,
-jaki ona ma kolor?,
-czy zabierasz ją ze sobą kiedy wychodzisz z domu?
Posłuchajmy wiersza pt.” Dziecięce zabawki”:
Raz w dziecięcym pokoiku
rozmawiały zabawki w koszyku.
Było cicho, dzieci spały,
a one się przechwalały.
Piłka okrągła jak oko,
że odbija się wysoko.
Misio,że jest taki miły,
aby dzieci się tuliły.
Samochodzik, nie bez racji,
że uczy motoryzacji.
Klocki rzekły bez bojaźni:
„My uczymy wyobraźni,
jak należy się zachować,
aby domek wybudować.”
Byłyby się pokłóciły,
tylko dzieci się zbudziły
i jak zwykle pośród wrzawy
przystąpiły do zabawy.

Porozmawiajmy o treści wiersza:
-jakie zabawki się kłóciły?
-o co one się kłóciły?
-odszukajmy w pokoju wymienione w wierszu zabawki i przynieśmy je,
-pobawmy się nimi chwilę.
A teraz kilka zagadek:
W jakim sklepie możesz kupić:
samochody, misie, lale,
piłki, bąki, klocki, bierki,
baloniki i krasnale?
[sklep z zabawkami]
Misie, lale, pajacyki
chętnie nimi się bawimy,
jak je razem nazywamy?
Wszyscy bardzo je lubimy.

[zabawki]

Cztery koła, kierownica,
bywa osobowy,
jeśli wożą nim towary,
to jest ciężarowy.

[samochód]

Śmiesznie skacze w dół czy w górę,
gdy pociągniesz go za sznurek. [pajac]
Z czego dzieci budują domy,
mosty i wieże?

[klocki]

Kto w znanej zabawie
jest stary i mocno śpi,
miód jest jego przysmakiem,
Proszę- odpowiedz mi!

[miś]

Jaką zabawką z długimi włosami,
bawią się małe dziewczynki?
Czeszą ją, myją, wiążą kokardy
i przypinają spinki.
[lalka]
Zabawa „ Co kryje się w pudełku?”- do pudełka z przykryciem wkładamy kilka zabawek
np. miś, lalka, autko, książka, klocek... Dziecko wyjmuje kolejno zabawki i swobodnie
wypowiada się na ich temat.
Zabawa „ O jakiej zabawce mówię?”- zabawę rozpoczyna rodzic.
Krótko omawia charakterystyczne cechy jednej z zabawek znajdujących się w pudełku
np.” jest brązowy, pluszowy, dzieci lubią się do niego przytulać...”i wyjmuje kolejne
zabawki, dziecko odgaduje. Analogicznie rozwiązujemy wszystkie zagadki.
Zabawa trwa do momentu wyjęcia z pudełka wszystkich zabawek, następnie
odkładamy je na miejsce.

Na zakończenie wykonajmy „wiosenne drzewko”.
Miłej zabawy!
Pozdrawiam ciepło całe Rodzinki!
Barbara Sarnik

