
ŚRODA, 27.05.2020
KOCHANE DZIECI

Dzisiaj dowiemy się, jak wygląda mama. Mama jest smutna czy wesoła? Przywitajmy się piosenką 

i zapraszam!

 

"DZIEŃ DOBRY" przywitajmy się piosenką z repertuaru Misia i Margolci. 

https://www.youtube.com/watch?v=d5kZPs3CVno 

PORTRET MOJEJ MAMY

Zapraszam rodziców i dzieci do zabawy i wykonania pracy plastycznej.  Zachęcam dzieci do 

korzystania z  książki do komunikacji, w trakcie proponowanych aktywności.

Do wykonania naszej pracy potrzebne będą: wydrukowana karta pracy, kredki .

,,MOJA  MAMA”- przeczytajmy sobie wiersz.

Moja mama ma oczy zielone i włosy bardzo ciemne.

A kiedy jest ze mną tuż obok,

jest mi tak bardzo przyjemnie.

Wesoło mi z moją mamą śmiać się, i bawić, i grać.

Mama wszystkiemu zaradzi, nie trzeba niczego się bać.

Przychodzi do przedszkola, uśmiecha się serdecznie.

Wyciąga do mnie ręce a ja ubieram się grzecznie.

Idziemy ulicami, oglądamy wystawy.

Wszystko nam się podoba i wszystko nas ciekawi.

https://www.youtube.com/watch?v=d5kZPs3CVno


W domu bawimy się misiem, rozwiązujemy zagadki.

Mama czyta mi książki o Kubusiu Puchatku.

A kiedy robi się ciemno na skraju łóżka siada.

Całuje mnie ciepło w czoło i bajki opowiada.

Nikt nie ma takiej mamy tylko ja jeden na świecie.

Długo możecie szukać, lecz takiej nie znajdziecie.

Dziś składamy wszystkim mamom gorące życzenia:

zdrowia, szczęścia, pomyślności i marzeń spełnienia. 

W wierszu, mama ma zielone oczy i ciemne włosy. Uśmiecha się, gdy przychodzi po dziecko do

przedszkola.

Moja mama ma czarne, krótkie włosy i niebieskie oczy. Moja mama jest uśmiechnięta. 

A jak wygląda twoja mama?

,,RYSUNEK MAMY” posłuchajmy piosenki. Może twoja mama ma złote włosy. 

https://www.youtube.com/watch?v=n14AtqPWlME 

Przyjrzyj się swojej mamie! Odpowiedz na pytania:  

Mama jest wesoła czy smutna?

Jakiego koloru są włosy mamy?

Włosy mamy są długie czy krótkie? 

Jakiego koloru są oczy mamy? 

,,PORTRET MAMY”- wydrukuj i dokończ rysowanie swojej mamy.

GRATULACJE! PIĘKNY PORTRET MAMY!

GOTOWE! Dokładnie umyj dłonie wodą i mydłem.

,,KOCHAM MAMĘ”-posłuchaj piosenki i odpowiedz na pytanie. 

https://www.youtube.com/watch?v=h8F36EbRzHc 

https://www.youtube.com/watch?v=h8F36EbRzHc
https://www.youtube.com/watch?v=n14AtqPWlME


Dlaczego kochasz swoją mamę- każda odpowiedź jest dobra, np.:  mnie przytula, bawi się ze mną,

chodzi ze mną na spacery, czyta mi książeczki.

Chcesz się podzielić z nami swoją pracą?- zrób zdjęcie i wyślij na adres mailowy: 

domowo393@gmail.com

mailto:domowo393@gmail.com


KARTA PRACY 
MOJA MAMA

Dokończ portret swojej mamy- dorysuj oczy, nos, usta, uszy, włosy.  Pokoloruj.
Kiedy portret będzie gotowy, prześlij mamie kilka całusków.


