Temat: KĄPIEL - WAŻNA SPRAWA c.d.
Witamy Nasze kochane Sikoreczki Czy udało się Wam odrobid pracę domową? Jeśli tak to super! Dzisiaj
będziemy kontynuowad temat kąpieli.
Na początek mamy dla Was zabawny i pouczający wierszyk „Higiena wygrywa”. Mamo, tato!: Przeczytaj
swojemu maluchowi wierszyk (możesz kilka razy), a następnie porozmawiajcie o czym jest tekst. Zadajcie
dziecku pytania i sprawdź czy zna na nie odpowiedź. Utrwalcie przyswojoną wiedzę.
„Higiena wygrywa”
Wskocz do wanny – brud ucieka!
Chwytaj gąbkę i nie czekaj
Gdzie jest mydło do kąpieli?
Ważne byśmy też je wzięli
I od pięty aż po głowę
Poprzez nogi, pupę, barki
Oraz wszystkie zakamarki
Namydlili całe ciało
I spłukali też je śmiało
A od stopy aż po uszy
Teraz trzeba się wysuszyd
Chwycid ręcznik kąpielowy
I wycierad się od głowy.
Potem ręce, szyja, barki
Aż na plecach małe ciarki.
Krok po kroku całe ciało
Walkę z brudem dziś wygrało!
Pytania do wiersza:
-Co się dzieje kiedy wskakujemy do wanny? (brud znika)
-Czego potrzebujemy do umycia ciała (gąbki i mydła)
- Które części ciała należy namydlid? (wszystkie!)
-Czy należy się spłukad po kąpieli? (tak)
-Czego potrzebujemy do wysuszenia ciała? (ręcznika)
-Co wygrało ciało po kąpieli? (walkę z brudem)

ZABAWA: „Części mojego ciała – to nie taka prosta sprawa”
Rodzic siada z dzieckiem na podłodze. Razem przypominają sobie nazwy części ciała razem ze wskazaniem.
Ważne, żeby pojawiły się również te trudniejsze, rzadziej używane nazwy np. brwi, nadgarstki, biodra itd.
Następna częśd zabawy polega na tym, że poszczególne części ciała się ze sobą witają. Dziecko w parze z
rodzicem (rodzeostwem) na hasło podawane przez mamę, tatę dotykają się np. kolanami, stopami, plecami
itd.

Praca plastyczna : „Kolorowe fantazje z piany”
Co będzie Wam potrzebne:
-kubki albo słoiki (trzy)
-słomka
-mydło w płynie
-farby (trzy kolory)
-kartka (najlepiej z bloku technicznego)
Rodzic daje dziecku kubki z wodą i odrobiną mydła w płynie oraz słomkę. Dziecko dmucha do kubków,
tworząc pianę. Następnie z pomocą rodzica dodaje odrobinę farbki do kubków – do każdego inny kolor,
może byd oczywiście więcej niż trzy opcje kolorystyczne. Dziecko za pomocą słomki i palców przenosi na
kartkę z bloku technicznego pianę, tworząc kolorowe, fantazyjne kompozycje. Na koniec wspólnie sprząta,
wyciera stolik/biurko/podłogę  i myje dokładnie ręce.

Poniżej zostawiamy Wam trzy linki do wesołych piosenek o kąpaniu. Miłego, wspólnego śpiewania i
taocowania!

https://www.youtube.com/watch?v=d7U5EJVVQOc

https://www.youtube.com/watch?v=LyrMNWZc6l4

https://www.youtube.com/watch?v=QaFHWfeVI6A

