Krąg tematyczny: Dzień dziecka
TEMAT: NASZE ZABAWY.
Pierwszą propozycją mogą być zabawy dzieci z różnych stron świata:
Na początku można przeprowadzić z dzieckiem rozmowę na temat jego ulubionych zajęć,
zabaw oraz zabaw dzieci innych narodowości. Rodzic opowiada o zabawach, które znane
są również w Polsce, ale pod innymi nazwami. Propozycje kilku zabaw pochodzących z
różnych stron świata:
1. „Rzeka słów” – zabawa z Indii (Azja). Rodzic może ustalić zakres słów, np. zwierzęta,
rośliny. Podaje pierwsze słowo, a dzieci dodają kolejne. Każde słowo musi zaczynać się
głoską, którą kończyło się poprzednie, np. tygrys – smok. Także w Polsce dzieci często
grają w tę grę i nazywają ją „Podaj słowo”.
2, „Ciepło – zimno” – zabawa z Liberii (Afryka). Rodzic chowa jakiś przedmiot i daje
wskazówki dziecku – w wersji polskiej słowami: „ciepło”, jeśli zbliża się do przedmiotu, lub
„zimno”, jeśli się od niego oddala; w wersji z Liberii miejsce ukrycia przedmiotu sygnalizuje
się nie słowami, ale klaskaniem z różnym natężeniem, w zależności od odległości
kryjówki.
Drugą propozycją może być praca plastyczna „enchoque” (czyt. Enczioke):
Dziecko może wykonać zabawkę pochodzącą z Boliwii. Rodzic wyjaśnia, że Boliwia leży
w Ameryce Południowej, jest ponad trzy razy większa niż Polska, mieszkają tam Indianie.
Może pokazać ten kraj na mapie.
Oryginalne enchoque składa się z drewnianego kijka i drewnianej kuli połączonych
sznurkiem. W kuli jest wydrążony otwór. Gracz trzyma kijek i stara się, podrzucając kulkę
w powietrze, nadziać ją na patyk.
Enchoque można zrobić z papierowego lub plastikowego kubeczka, kawałka cienkiego
sznurka i folii aluminiowej (ew. z orzechem włoskim w środku). Dzieci odcinają ok. 50–60
cm sznurka, końcówkę kładą na kawałku folii aluminiowej, a następnie zgniatają folię tak,
by powstała kulka, a sznurek trzymał się w środku.
Rodzic robi grubą igłą lub szpikulcem otwór w dnie kubeczka, przewleka nitkę i zawiązuje
supeł.

DLA

CHĘTNYCH!
Wykonanie ćwiczeń cz4 str 33a, 33b
- pisanie wyrazów po śladzie, łączenie zdjęcia z podpisem, kolorowanie.
–układanie wyrazów z rozsypanki literowej, łączenie wyrazów z obrazkami.

