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Tytuł zajęć:
Moja rodzina jest dla mnie ważna – mój przyjaciel, tata 2

Cel główny:
budowanie poczucia przynależności do swojej rodziny.
Formy pracy: praca z grupą, praca w zespołach, praca indywidualna.
Środki dydaktyczne: kartki z sylabami „ta”, „te”, „ti”, „to”, „tu”, „ty” (po kilkanaście
sztuk).
Opis przebiegu zajęć: rozmowy na temat spędzania czasu przez tatę i dzieci. Zabawy
ruchowe przy muzyce z sylabami („ta”, „te”, „ti”, „to”, „tu”, „ty”) – odszukiwanie
wskazywanych sylab, tworzenie grup danych sylab, dobieranie się w pary itp. Zabawa
plastyczna „Ubierz tatę” – dzieci ubierają tatę w elementy garderoby zaznaczone
sylabami, wymyślają imię taty na przypisaną mu sylabę, np.: To-mek, Ti-mon; Tu-lek;
Ty-mek. Głośnie czytanie ulubionych książek ojców dzieciom.

Komentarz metodyczny
Do zabawy plastycznej „Ubierz tatę” przygotowujemy kartkę z konturami postaci
człowieka i podpisem-sylabą (to imię taty, np. ta, ti itd.) oraz elementy garderoby
oznaczone sylabami (bluzka, spodnie, buty, czapka, rękawiczki itp.); dzieci
ubierają tatę, przyklejając elementy z konkretnymi sylabami takimi samymi jak
imię taty; przy wymyślaniu imion pozwalamy na tworzenie imion abstrakcyjnych.

