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Dzień dobry Kochane Kotki ! Zapraszamy do wspólnej zabawy.
Ten tydzień jest wyjątkowy, ponieważ obchodzimy w nim jedno
z najpiękniejszych świąt: Dzień Mamy.
1. ,,Układamy puzzle” – ćwiczenie doskonalące percepcję wzrokową.
Przygotujcie swoje ulubione puzzle i w jak najkrótszym czasie spróbujcie je ułożyć.

,,Wzór na sukience” – ćwiczenia graficzne.
Zaprojektuj tkaninę na sukienkę dla mamy. Narysuj prostokąt, a na nim wzory według
własnego pomysłu.

,,Spędzam czas z rodzicami” – zabawy i ćwiczenia poranne. W dalszym ciągu
zwracamy uwagę na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.
,,Spacer z rodzicami” – dziecko porusza się swobodnie po pokoju w rytmie dowolnej muzyki.
Na przerwie w muzyce wykonuje śmieszną figurę.
,,Kto wyżej skoczy” – dziecko wykonuje podskoki obunóż, na prawej nodze, na lewej nodze.
,,Chowaj się” – dziecko biega po pokoju w dowolnych kierunkach, na hasło ,,chowaj się”,
dziecko znajduje kryjówkę.
,,Marsz” – marsz po obwodzie koła z wysokim unoszeniem kolan, na palcach, na piętach.

2. ,,Co lubi robić moja mama”? – wypowiedzi dzieci w oparciu o wiersz
i własne doświadczenia.
❖ wdrażanie do wielozdaniowych wypowiedzi na określony temat,
❖ kształtowanie szacunku do rodziców,
❖ wdrażanie do uważnego słuchania.

,,Moja mama” – słuchanie wiersza D. Kossakowskiej.
Uśmiech mojej mamy, najpiękniejszy w świecie,
drugiej takiej samej, nigdzie nie znajdziecie.
Moja mama lubi, skakać przez kałużę,
kiedy z nieba lecą krople deszczu duże.
Moja mama lubi, rano kiedy wstanie,
zrobić swoim dzieciom przepyszne śniadanie.
Mama lubi śpiewać różne kołysanki,
o gwiazdach na niebie i o kocie Hanki.
A moja mamusia jest bardzo kochana,
przytula mnie czule wieczorem i z rana.
Wszystkie nasze mamy, mocno nas kochają,
uśmiech, czułe serce dla nas dzieci mają.
Więc my dzisiaj razem życzenia składamy,
niechaj w zdrowiu , szczęściu, żyją nasze mamy.
Rozmowa na temat wiersza.
- Co lubią robić mamy, przedstawione w wierszu?
- Z jakiej okazji składamy mamom życzenia w maju?
- Czego życzymy mamom w dniu ich święta?
,,Dzieci i rodzice” . Karta pracy, cz. 4. s. 40.
Popatrz na obrazki i opowiedz co dzieci robią wspólnie z rodzicami. Powiedz jak ty spędzasz
czas z mamą i tatą.
Słuchanie piosenki ,, Moja kochana rodzinka”. Można tańczyć.
https://www.youtube.com/watch?v=9CAEhPUDlA4

3. ,,Portret moich rodziców” – rysowanie kredkami pastelowymi.
(Jak nie posiadasz kredek pastelowych, mogą to być kredki świecowe lub ołówkowe).
❖ Doskonalenie umiejętności rysowania portretu.
❖ Doskonalenie sprawności manualnej.
❖ Rozwijanie inwencji twórczej.
Dziecko przygląda się swoim rodzicom, mogą być zdjęcia, wymienia charakterystyczne
cechy wyglądu swoich rodziców. Następnie próbuje narysować ich portrety, pamiętając
o wszystkich elementach postaci ( brwi, rzęsy, uszy, nos, włosy, oczy, usta, szyja, tułów itd.).

4. ,,Lubię z mamą…” – zabawa słowna.
Dziecko kończy rozpoczęte przez rodzica zdanie, opisując jakie czynności lubi wykonywać
z mamą.

,,Spacer z rodzicami” . Jeżeli tylko okoliczności pozwalają, wybierzcie się na wspólny
spacer i cieszcie się swoja obecnością.
Bardzo prosimy o przygotowanie na jutro:
- małej buteleczki z aplikatorem rozpryskiwacza,
- olejek do ciasta o zapachu pomarańczowym (lub swój ulubiony),
- wodę mineralną,
- wstążeczka,
Dziękujemy bardzo.

