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Kochane Dzieciaki!
Dziś jest wyjątkowy dzień – Dzień Mamy.
Z okazji tego święta złóżcie swoim wspaniałym Mamom życzenia,
dajcie im buziaka i przytulcie z całych sił.
I oczywiście bądźcie dziś najgrzeczniejsze pod słońcem!
To dla każdej zapracowanej Mamy najwspanialszy prezent.
Drogie Mamy!
W dniu tak szczególnym, jak ten dzisiejszy, życzę Wam dużo radości i uśmiechu,
a także tego, aby każdy dzień spędzony z Waszymi pociechami
napawał Was dumą i dawał szczęście.
Dziękuję Wam za ogromne oddanie i zaangażowanie w każdym czasie.
Pozdrawiam gorąco.
Lidia Majewska
1) „Gimnastyka buzi i języka” – zabawa do wiersza Beaty Gawrońskiej.
• Usprawnianie narządów mowy.
➢ Posłuchaj wierszyka czytanego przez mamę/tatę i wykonaj ćwiczenia buzi i języka.
Mama, tata oraz dzieci
to rodzina cała.
Buziak dla mamy, buziak dla taty.
Zabawa to wspaniała.

dotykanie na zmianę końcem języka górnych i dolnych zębów
rysowanie końcem języka koła przy zamkniętych wargach
posyłanie „całusków” w jedną i drugą stronę
mówienie aaaaaaach na wydechu

„Buziak dla mamy” – poranna zabawa ruchowa.
• Rozwijanie sprawności ruchowej.
• Kształtowanie umiejętności reagowania na przerwę w muzyce.
➢ Poruszaj się po pokoju przy dźwiękach dowolnej muzyki. Na przerwę w muzyce podejdź
do mamy i daj jej buziaka. Zabawę powtórz kilka razy. Najlepiej bardzo dużo razy, żeby mama
dostała od ciebie mnóstwo buziaków.
➢ Pamiętaj, że podczas każdej zabawy ruchowej należy zachować zasady bezpieczeństwa!

2) „Buziak” – słuchanie i nauka piosenki.
• Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania.
• Kształtowanie umiejętności odpowiadania na pytania pełnymi zdaniami.
• Rozwijanie umiejętności śpiewania piosenek.
• Rozwijanie poczucia rytmu.
➢ Posłuchaj piosenki (https://youtu.be/b-ECatfl-8U).
1. Co dzień na policzku
od samego rana
mam od mamy prezent,
miłego buziaka.
Ref.: Buzi, buzi, buźki,
wesołe cmokuśki.
Każdy bardzo lubi
dostawać całuski.
2. Chodzę z tym buziakiem,
chodzę przez dzień cały.
I się bardzo cieszę,
bo mam go od mamy.
Ref.: Buzi, buzi, buźki,
wesołe cmokuśki.
Każdy bardzo lubi
dostawać całuski.
3. Dziś będzie odwrotnie,
bo jest święto mamy.
Tak więc my mamusi
buziaka dziś damy.
Ref.: Buzi, buzi, buźki,
wesołe cmokuśki.
Każdy bardzo lubi
dostawać całuski.
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➢ Jeżeli słuchałaś/słuchałeś uważnie, uda ci się odpowiedzieć na pytania dotyczące piosenki.
− Jaki prezent mama daje dziecku każdego ranka? (Mama daje dziecku miłego buziaka.)
− Dlaczego dziecko cieszy się z buziaka, którego dostało? (Dziecko się cieszy z buziaka,
bo dostało go od mamy.)
− Dlaczego dzisiaj to dzieci dają buziaka mamusi? (Dzisiaj dzieci dają buziaka mamusi,
bo jest święto mamy.)
− Kto lubi dostawać całuski? (Każdy lubi dostawać całuski.)
➢ Posłuchaj piosenki jeszcze raz. W czasie pierwszej zwrotki rytmicznie klaszcz w dłonie. W czasie drugiej zwrotki tup rytmicznie nogami. Podczas trzeciej zwrotki uderzaj delikatnie dłońmi
o uda, zgodnie z rytmem piosenki. Staraj się śpiewać refren.
➢ Na koniec pamiętaj, aby dać mamie buźki-cmokuśki.

3) „Serce dla mamy” – prezent na Dzień Matki; praca plastyczna z wykorzystaniem dowolnej techniki.
• Zachęcanie do obdarowywania bliskich osób własnoręcznie wykonanymi prezentami.
• Kształtowanie umiejętności starannego wykonywania prac plastycznych.
• Rozwijanie kreatywności i pomysłowości.
UWAGA:
Zachęcam, aby w pomoc dziecku przy wykonywaniu dzisiejszej pracy plastycznej zaangażował się tata.
Należy przygotować:
− szablon serca wycięty z bloku technicznego,
− materiały niezbędne do wykonania pracy wybraną techniką (np.: kredki, pastele, farby, bibułę, papier kolorowy, ozdobny papier pakowy, stemple, kawałki materiałów),
− karteczkę z życzeniami dla mamy,
− nożyczki,
− klej.
➢ Usiądź wygodnie przy stole lub biurku. Podwiń rękawy, jeżeli masz długie.
➢ Przygotujesz dzisiaj, z pomocą taty, prezent dla mamy z okazji jej święta. Ozdób serce z papieru
najpiękniej, jak potrafisz. Możesz je pokolorować kredkami lub pomalować farbami, wykleić
kulkami z bibuły, kawałkami papieru kolorowego, kawałkami materiałów itp. Możesz także wykorzystać zupełnie inne pomysły. Najważniejsze, aby prezent spodobał się twojej mamie. Następnie wytnij karteczkę z życzeniami po zaznaczonych liniach, pamiętając o prawidłowym sposobie trzymania nożyczek. Przyklej karteczkę z życzeniami na odwrocie zrobionego wcześniej
przez ciebie serca. Poproś tatę, aby pod życzeniami napisał twoje imię.
➢ Po skończonej pracy posprzątaj i umyj dokładnie ręce.
➢ Daj mamie własnoręcznie wykonany prezent. Mama na pewno bardzo się ucieszy.

4) Zabawy dowolne.
➢ Zaproś do zabawy swoją rodzinę. Pobawcie się w ulubioną zabawę mamy z dzieciństwa.

Źródło obrazka:
• szablon serca
− http://pl.pinterest.com/

Pomysł na zabawę usprawniającą narządy mowy „Gimnastyka buzi i języka” został zaczerpnięty z:
Entliczek-pentliczek. Trzylatki. Książka nauczyciela, cz. 3. Wydawnictwo Nowa Era.

Małym serduszkiem życzę Ci, mamo,
zdrowia, uśmiechu najwięcej.
A za Twą dobroć, czułość i miłość
przyjmij laurkę w podzięce.

