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Temat: Moja rodzina - zakodowane aktywności

Drodzy Rodzice,

W tym tygodniu na dzieci czekają zadania tematycznie związane z rodziną. Przygotowaliśmy 2 aktywności: „Serce dla 
rodziców”, „Moja rodzina”.
Zaproponujcie dziecku jedną z tych aktywności lub dwie. W zadaniu „Serce dla rodziców” może dziecko potrzebować 
waszej pomocy.

Autor: Anna Świć

Korzyści dla dziecka:
· Planuje swoje działania, sprawdza ich efekt,

· Ćwiczy skupienie uwagi i spostrzegawczość,

· Potrafi, na podstawie słownej instrukcji stworzyć obrazek,

· Słucha ze zrozumieniem,

· Potrafi podać współrzędne wybranych pól na kratownicy,

· Rozwija swoją kreatywność.

Propozycje aktywności:
· Serce dla rodziców (w tej aktywności dziecko tworzy obrazek na podstawie rymowanki; dziecko nie widzi wzoru, bazuje  
 jedynie na słownej instrukcji)

· Moja rodzina (dziecko wybiera jedną z dwóch zaproponowanych ramek i tworzy, dowolną techniką plastyczną portret  
 swojej rodziny)

Życzymy udanej zabawy!

Co będzie potrzebne :
· Kolorowe kredki, 

· Materiały plastyczne,

· Wydrukowane załączniki (plansze z poszczególnymi zadaniami).
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Serduszko dla rodziców

Kredki w dwóch kolorach i kartka pokratkowana,
słuchaj instrukcji uważnie, a twoja praca będzie udana.

Zaczynamy od dołu kartki, całą linię zieloną zrobimy,
to będzie część pięknej ramki, potem ją dokończymy.
Kierujemy się w górę, kredkę z zielonej na czerwoną zmieniamy,
następnie dwie środkowe krateczki starannie nią wypełniamy.

Kolejne trzy piętra robimy tak samo,
tylko za każdym razem kolorujemy dodatkową kratkę na lewo i na prawo.
W ten sposób na poziomie trzecim licząc od dołu, cztery kratki czerwone mamy,
na czwartym 6 krateczek, a na piątym osiem środkowych kratek barwą wypełniamy.

Kolejne dwa piętra będą identyczne,
osiem czerwonych kratek ułożonych na środku, wypełnionych dokładnie, ślicznie.
Ósmy poziom będzie dość trudny do zrobienia,
na środku dwie kratki puste, a po ich lewej i prawej stronie po dwie krateczki szykują się do wypełnienia.

Zadanie jest już prawie ukończone, dla naszych rodziców czerwone serce mamy zrobione,
Teraz jeszcze ramkę dokończymy,
Dookoła wszystkie kratki zielenią zapełnimy.
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