Moja rodzina – drzewo genealogiczne
Dzień dobry! Zaczynamy kolejny dzień nauki i zabawy:
1. „Tworzymy koła” - zabawa poranna. Rodzic ćwiczy z dzieckiem.
Ćwiczenia rozmachowe ramionami i nadgarstkami.
Kręcenie ramionami w przód/w tył, na przemian.
Kręcenie nadgarstkami szybko, wolno.
2. „Rodzinka” – słuchanie opowiadania Anny Surowiec. Wyjaśnienie
współzależności w rodzinie:
W pewnym domu rodzice mieszkają, którzy małego synka i malutką
córeczkę mają. Mama jest dumna ze swoich dzieci, tata zaś dzieciom
przykładem świeci. Cieszy się dziadek, że ma już wnuka, cieszy się
babcia, że wnuczkę ma. Dziadek i babcia wnuki kochają i prezentami je
rozpieszczają. Dziadek książeczki ciągle kupuje, babcia zaś smaczne
obiadki gotuje. Jest w tej rodzince też kot i pies. Kot lubi mleko, pies
kości je, choć razem żyją to kłócą się. Mama hałasem się denerwuje,
córeczka płacze, a wtedy tata do akcji wkracza. Zabiera psa do parku na
spacer, a w wózku wiezie też dwoje dzieci. Jest piękna pogoda,
słoneczko świeci, na placu zabaw bawią się dzieci. Potem do domu
wszyscy wracają, jak było w parku opowiadają. Cała rodzinka wesoła
jest i na przygody gotowa też.

- Wymień członków rodziny występujących w opowiadaniu. (tata, mama,
syn, córka, babcia, dziadek).
- Jak nazywa się mama i tata? (rodzice)
- Jakie są dzieci w tej rodzinie? (córka, syn)
- Kto jeszcze mieszka razem z rodziną? (pies, kot)
- Kto to są wnuki?

3. „Moja rodzina” – Wspólne oglądanie albumów rodzinnych.
Wypowiedzi dzieci na określony temat (członkowie rodziny) na
podstawie zdjęć rodzinnych dostępnych w domu lub obserwacji bieżącej.
4. Wyjaśniamy dziecku, co to jest drzewo genealogiczne:
Drzewo genealogiczne - inaczej drzewo rodowe, to przedstawienie np.
rodziny w postaci obrazka przedstawiającego drzewo.
Od pnia drzewa rozchodzą się poszczególne odgałęzienia. Na pniu
i gałęziach drzewa umieszcza się imiona, nazwiska, a także zdjęcia osób
należących do tego samego rodu.

5. „Moje drzewo genealogiczne” – rysowanie drzewa genealogicznego
swojej rodziny. Jeśli podany wzór nie wyczerpuje składu rodziny można, a nawet trzeba dorysować osoby.
Warto przy okazji uzupełniania drzewka przypomnieć dziecku imiona
rodziców i dziadków oraz pozostałych członków rodziny.

Zadanie dodatkowe:
W ramkach owalnych zostały przedstawione portrety babci na kolejnych
etapach jej życia, a w ramkach prostokątnych portrety dziadka. Połącz
strzałkami zdjęcia babci „od najmłodszej do najstarszej”, a dziadka „od
najstarszego do najmłodszego”.

Czy wiesz jak wyglądała twoja babcia / dziadek
(a może rodzice) jak byli mali?
Poproś dziadków lub rodziców i obejrzyjcie razem takie zdjęcia.

