Cukiereczki moje słodziutkie
Doszliśmy do tematu, który chyba wszyscy lubimy…..o naszych
rodzinach…..możemy wtedy pokazać trochę nasz świat w domu……i
pochwalić się naszymi bliskimi……a cukiereczki, które mają jakieś domowe
zwierzaki też niech nam o nich opowiedzą……..hop hop……… Dorotko…. bo
wg. mnie te zwierzaki to też nasza rodzinka

Zad.1. A może wykonacie jakiś rysunek albo znajdziecie zdjęcie na którym
znajdą się wasze zwierzaki….pokażmy je światu……

A teraz ruszamy naszymi główkami….
RODZINA DLA MNIE TO...................................................................dokończ zdanie

A definicją uznaną przez naukowców tego świata jest:
„Rodzina to dwie lub więcej osób razem żyjących, powiązanych więzią krwi lub
małżeństwa lub adopcją”
Jakieś takie nie do końca…..myślę że wasze skojarzenia są o niebo lepsze….

A teraz stwórzcie wasze rodziny…….zobaczycie ile będzie zabawy….

Zad.2.„Mama, Tata i Ja”- Portret Moich rodziców
Spraw przyjemność dla swoich najbliższych i razem z Kubusiem zrób ich portrety
https://kubus.pl/gry-i-zabawy/portrety/

I znowu myślonko…..bo w powiązaniach rodzinnych nie jest łatwo ….ja chyba do tej
pory nie wiem kim są dla mnie dalsze, spokrewnione ze mną osoby…..
No ale trening czyni mistrza……więc potrenujmy….
- Mama i tata to moi ………………………………
- Ja dla nich jestem….………………..
- Mama mojej mamy to moja ………………
- Tata mojej mamy to mój …………………

- Rodzice mojej mamy to moi ………………
- Mama mojego taty to moja ………………
- Tata mojego taty to mój ………………….
- Rodzice mojego taty to moi ………………

- Ja dla mojej babci i dziadka jestem ………
- Mam jeszcze…………..

Wykorzystajmy wyrazy: wnuk, dziecko, wnuczka, rodzice, babcia, córka, dziadek, syn, dziadkowie

Zad. ostatnie
A na koniec narysujcie pracę (albo wykonajcie dowolną techniką)
pt: Najfajniejszy dzień z moją rodziną…

A w poniedziałek powałkujemy jeszcze temat naszych rodzin..będzie super
KOCHANI MIŁEGO WEEKANDU
I PA PA

I JESZCZE………..

Czego nauczyłem się od...
A) mojej mamy:
B) mojego taty:
C) mojego rodzeństwa
od mamy - gotować zupę, prasować, malować oczy...
od taty - grać w piłkę, przybijać gwoździe, naprawiać rower...
od rodzeństwa - różnych zabaw, kłamać...
Kim jestem w mojej rodzinie......
Jakie role pełnię np. syn, brat, wnuk
Co robi mój tata? Jakie ma obowiązki
Co robi moja mama? Jakie ma obowiązki
czy mamy w domu jakieś zwierzę?
Narysuj je:

Mama i tata to moi ………………………./rodzice

- Ja dla swojej mamy jestem ………………./synem, córką, dzieckiem
- Ja dla swojego taty jestem ………………../synem, córką, dzieckiem
- Mama mojej mamy to moja ………………/babcia
- Tata mojej mamy to mój …………………/dziadek
- Rodzice mojej mamy to moi ………………/dziadkowie
- Mama mojego taty to moja ………………/babcia
- Tata mojego taty to mój …………………. /dziadek
- Rodzice mojego taty to moi ………………/dziadkowie
–
Ja dla mojej babci i dziadka jestem ………/wnuczką, wnukiem

1 „Mama, Tata i Ja”- Portret Moich rodziców
Spraw przyjemność dla swoich najbliższych i razem z Kubusiem zróbmy Portret, (Pp II.,III. IV.3)
https://kubus.pl/gry-i-zabawy/portrety/

