
Wtorek, 26.05.

NA POCZĄTKU CHCEMY ZŁOŻYĆ ŻYCZENIA WSZYSTKIM MAMOM W NASZEJ

GRUPIE. ŻYCZYMY WAM WYTRWAŁOŚCI, MIŁOŚCI I RADOŚCI Z

MACIERZYŃSTWA. UŚMIECHU NA CO DZIEŃ I SIŁY BY MÓC 

PRZENOSIĆ GÓRY.

Kochana Mamo gdy będę duży...

Potrzebne rzeczy: tablet lub komputer z dostępem do internetu, blok z kolorowych kartek, klej, 

symbole z załączników. 

Zachęcamy wszystkich do korzystania z książki do komunikacji oraz symboli z załączników w 

czasie zabawy.

Zapraszamy do skorzystania z wierszyka na początku zajęć. Wierszyk można powiedzieć ale też 

zaśpiewać do jakieś znanej i lubianej melodii. W zależności od aktualnego dnia tygodnia  śpiewamy

kolejne dni tygodnia (poniedziałek, wtorek ,środa itd..)

DZISIAJ WTOREK x 2

ZNOWU MAMY,   ( tutaj pokazujemy dziecku dzień tygodnia z kalendarza)

NA ZAJĘCIA DO NAS  

WSZYSTKICH ZAPRASZAMY,   (wszyscy łapiemy się za ręce)

UŚCIŚNIJMY SOBIE DŁONIE,

BO WESOŁO NAM W TYM GRONIE.  x 2  (ściskamy sobie dłonie)



Posłuchaj  piosenki a dowiesz się kto ma dziś swoje święto. Zapraszam do zabawy!

https://www.youtube.com/watch?v=WoSwvWBT3KE

Teraz przeczytam Ci wierszyk.   Czytamy wierszyk z wykorzystaniem symboli z załącznika.

KOCHANA MAMO, GDY BĘDĘ DUŻY, 

TO CI PRZYWIOZĘ MAŁPECZKĘ Z PODRÓŻY. 

DŁUGIM OGONKIEM TO ZWINNE ZWIERZĘ

BĘDZIE ZA CIEBIE ZMYWAĆ TALERZE.

KOCHANA MAMO, GDY BĘDĘ DUŻY, 

TO CI PRZYWIOZĘ WIELBŁĄDA Z PODRÓŻY.

NA JEGO GRZBIECIE WYGODNIE SIĄDZIESZ,

ABY DO PRACY MKNĄĆ NA WIELBŁĄDZIE.

KOCHANA MAMO, GDY BĘDĘ DUŻY, 

TO CI PRZYWIOZĘ TŁUM ZWIERZĄT Z PODRÓŻY.

NIECH WSZYSTKIE ZE MNĄ MÓWIĄ TO SAMO,

ŻE BARDZO CIEBIE KOCHAMY, MAMO.

Zapraszam do zrobienia pracy plastycznej. Dziś zrobimy laurkę dla Mamy. 

Potrzebujemy do tego blok z kolorowego papieru, najlepiej technicznego, kolorowankę z 

załącznika, klej. Wybieramy sobie dwie kartki na spód i na wierzch laurki. Serce z kolorowanki 

wycinamy i obrysowujemy kształt na kolorowej kartce, która ma być na wierzchu. Następnie 

wycinamy środek obrysowanego serca. Na drugiej kartce przyklejamy wycięte serce  z kolorowanki

tak, aby po nałożeniu dwóch kartek na siebie było w tym samym miejscu co wycięte serce z drugiej

kartki.

https://www.youtube.com/watch?v=WoSwvWBT3KE


Z kilku różnokolorowych kartek wycinamy paski. Przyklejamy je na naklejone serce z kolorowanki 

tak, by całkowicie zasłonić serce. Następnie przyklejamy na wierzch kartkę z wyciętym sercem. 

Powstaje nam piękne kolorowe serce dla Mamy.. W wolnych miejscach przyklejamy wybrane  

symbole np. KOCHAM CIĘ MAMO!

Chcesz się podzielić z nami swoją pracą?- prosimy rodziców o zrobienie zdjęć i wysłanie na adres

mailowy: domowo393@gmail.com

Dziękujemy i życzymy dobrej zabawy.


