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Witajcie Kochani! Dziś najwspanialszy dzień na świecie: DZIEŃ MAMY.
Uściskajcie swoje mamy najmocniej jak potraficie i powiedzcie ten wierszyk:

,,Moja mama jest jak wiosna, taka piękna i radosna.
Kochasz mnie, ja o tym wiem, i ja mocno kocham Cię”.
1. ,,Śniadanie dla mamy” – przygotowania kolorowych kanapek dla mamy.
Wspólnie z osobą dorosłą przygotuj najwspanialsze śniadanie dla mamy. Mogą to być
kanapki, lub to, co twoja mama lubi najbardziej. Smacznego.

,,Spędzam czas z rodzicami” – zabawy i ćwiczenia poranne.
(opis z poniedziałku). Pamiętamy o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa.

2. ,,Moja mama” – słuchanie piosenki.
https://www.youtube.com/watch?v=9EaJmJhPiqE
Ref. Jest najlepsza moja mama, piękna, mądra, ukochana/ x2
1. Robi dania ulubione, ładnie sprząta cały domek,
chodzi ze mną na spacerek i zna mnóstwo fajnych gierek.
Ref. Jest najlepsza moja mama, piękna, mądra, ukochana/x2
2. Z nią nie nudzę się w ogóle, zawsze coś mi wyczaruje,
da buziaka gdy jest źle, i do snu utuli mnie.
Jak nauczysz się słów, zaśpiewaj tę piosenkę swojej mamie.

3. ,,Pachnący prezent dla mamy” – tworzenie perfum.
Na stoliku przygotuj:
- buteleczkę z aplikatorem rozpryskiwacza ( buteleczka z ,,psikaczem”),
- olejek do ciasta o zapachu pomarańczowym lub twoim ulubionym,
- wodę mineralną lub przegotowaną zimną,
- wstążeczkę lub dowolne ozdoby.
Do buteleczki wlej wodę, następnie kilka kropel olejku zapachowego. Zakręć buteleczkę
i mocno potrząśnij, aby płyny się wymieszały. Zawiąż wstążeczkę lub ozdób buteleczkę
według własnego pomysłu. Tak przygotowany prezent podaruj swojej mamusi.
A teraz pozwól odpocząć swojej mamie, a ty wykonaj ćwiczenie z kart pracy.

4. ,,Marzenia Kasi i Felka”. Karta pracy cz. 4, s. 41.
Opowiedz, kim w przyszłości chcą zostać Kasia i Felek. W ramce na dole narysuj swój
ulubiony zawód.

Dziś wieczorem przed zaśnięciem, to ty opowiedz mamusi bajkę na dobranoc.
Kolorowych snów.
Moja mama jest słodziutka jak cukierek,
chętnie zjem ją sobie na deserek,
tak jak waniliowe lody,
albo pyszny tort czekoladowy.

Moja mama jest mięciutka jak poduszka,
zwłaszcza wtedy, kiedy kładzie mnie do łóżka,
kiedy czyta na dobranoc bajki,
lepsza jest od mojej Przytulanki.

Kocham Cię Mamusiu!

