ZAGOSPODAROWANIE DZIECIOM CZASU SPĘDZANEGO W DOMU
Drodzy, Rodzice!
Pragnę przekazać Wam kilka propozycji zagospodarowania dzieciom
czasu, który spędzają w domu, w związku z obecną sytuacją. Mam nadzieję, że
podane propozycje nie będą wykorzystywane tylko teraz, ale i po ustaniu
epidemii. Do czego gorąco zachęcam :)
1. ZABAWA RODZINNA - WSPÓLNY WIERSZ.
Przeczytajcie głośno wiersz, niech każdy wg własnego pomysłu dokończy
zdanie z trzykropkiem. Stwórzcie wspólny wiersz, wybierając najlepsze
pomysły. Dobrej zabawy!
To jest nasz rodzinny wiersz,
napisz tylko to, co chcesz.
Jaką mam dziś pogodę
i czy lubisz colę z lodem :)
Lubisz, kiedy...
Kochasz, kiedy...
Płaczesz, gdy...
I uwielbiasz...
Ale zawsze wiesz, że...
I to wszystko miłe jest, bo...
Tak więc wiedzieć masz kolego, że...
To jest nasz rodzinny wiersz,
piszesz tylko to, co chcesz.
Lecz pamiętaj, mój kolego,
że piszemy go dlatego,
aby miło było nam.
Więc napiszesz jeszcze, że
gdy mamusia cmoknie Cię, to...
Albo tato skrzyczy Cię...
Albo Pani burę da...
Starsza siostra...
To Ty zawsze wiedzieć masz,
że przyjaciół wśród nas masz.

2. "BIGOS POETYCKI"
Znajdź kilka wierszy swoich ulubionych poetów, mogą to być wiersze Juliana
Tuwima, Jana Brzechwy...Wybierz z każdego wiersza jeden fragment. Z
wybranych przez siebie fragmentów stwórz własny wiersz, własną kompozycję.
Swoją autorską pracę możesz pokazać Rodzicom i Pani w szkole, na pewno
będą z Ciebie dumni!
3. "O CZYM OPOWIADA TEN OBRAZ ?"
Na pewno w Waszym domu na ścianie wisi jakiś obraz, może nawet nie tylko
jeden. Przyjrzyj mu się i napisz do niego historię. Rodzice na pewno pomogą:)
4. BAJKA O OSOBIE SIEDZĄCEJ OBOK MNIE W KLASIE.
Pamiętasz kto siedzi obok Ciebie w klasie? Pomyśl o osobie, która siedzi z
Twojej prawej i z Twojej lewej strony. Wybierz jedną z nich i napisz o niej
bajkę. Pamiętasz, że bajki zawierają elementy fantastyczne, są pełne magii i
czarów...Na pewno Ci się uda!
5. FILM.
Zastanów się, jaki interesujący film ostatnio oglądałeś? Zapisz jego tytuł i
wyjaśnij dlaczego wywarł na Tobie wrażenie?
Dokończ także zdania:
Gdybym był reżyserem, to...
Moja ulubiona scena z filmu...
6. LIST DO DZIECKA Z INNEGO KRAJU.
Napisz list do chłopca/dziewczynki z innego kraju. Zaadresuj prawidłowo
kopertę. Zachowaj ten list, aby pokazać go Pani po powrocie do szkoły.
7. MALOWANIE DO MUZYKI.
Poproś rodziców, by włączyli spokojny utwór, najlepiej z zakresu muzyki
klasycznej. Z pewnością znajdą coś, co Tobie się spodoba. Postaraj się
namalować ten utwór, tak jak go czujesz słuchając :)
Możesz wykorzystać pędzle różnej grubości, ale możesz także malować całymi
dłońmi. Życzę Ci super zabawy!

8. KOLOROWANIE MANDALI Z MUZYKĄ W TLE.
Poproś rodziców, aby wydrukowali mandale, jeśli mają tylko taką możliwość :)
Możne je również narysować samodzielnie, a potem kolorować w dowolny
sposób, koniecznie z muzyką w tle. Zbieraj wszystkie swoje prace, możesz
stworzyć swój album, a później możesz zaprezentować go kolegom i
koleżankom w klasie :)
9. "MÓJ HERB".
Przygotuj sobie kartkę, ołówek, potem będą potrzebne także kredki lub mazaki.
Podziel, proszę, kartkę na cztery części. Teraz rysuj kolejno:
- w lewym górnym rogu to, co najbardziej lubisz,
- w prawym górnym rogu to, kim chciałbyś być w przyszłości,
- w lewym dolnym rogu Twój najpiękniejszy dzień w życiu,
- w prawym dolnym rogu osobę, którą kochasz najbardziej na świecie.
Teraz możesz wszystko pokolorować. Czy podoba Ci się Twój herb?

Mam nadzieję, że spędziliście miło i twórczo czas :)
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