Witajcie Dzieciaki ;)
W tym tygodniu poświęcimy uwagę Rodzinie.
Temat tygodnia : „Moi rodzice”. Temat
dzisiejszego dnia : „Moja mamusia”.

Rodzina to skarb!

1. Obejrzyj filmik: „Moja rodzina” Przedszkole Profesora
Szymona https://www.youtube.com/watch?v=u28atnroqrY
2. Spróbujcie razem z rodzicami stworzyć drzewo genealogiczne.
Rodzicom polecam ciekawy artykuł na stronie
https://www.edziecko.pl/rodzice/7,79361,22061157,drzewogenealogiczne-jak-wyglada-jak-zrobic-podpowiadamy.html

3. Mamusia/tatuś też kiedyś byli mali. Spróbujcie na fotografiach
„mamusi/tatusia dzidziusia” odnaleźć podobieństwa z waszym
wyglądem. Może macie podobny nosek, oczka albo uśmiech?
Stańcie razem przez lustrem i zobaczcie jaką jesteście piękną
rodziną!
4. Zapoznaj się z piosenką pt.: „Tango dla mamy” (sł. i muz. D. i
K. Jagiełło) i wykonaj dowolny taniec przy piosence.
https://www.youtube.com/watch?v=yE3UE-cuXX8
1) Bardzo wcześnie wstaje mama, jeszcze słońce mocno śpi.
Cicho krząta się po domu, gdy my mamy słodkie sny.
Tylko zapach świeżej kawy nie chce dłużej dać mi spać,
budzik dzwoni z całej siły, a więc pora spać.
Ref. Kochana mamo, nie możemy żyć bez ciebie,
jesteś jak słońce na niebie, bez którego ginie świat.
Kochana mamo, my tak bardzo cię kochamy,

nie możemy żyć bez mamy, więc na zawsze z nami bądź.
2) Bo tylko mama zna najczulsze w świecie słowa
i tylko mama nam wybaczyć jest gotowa.
Kochana mamo, przyjmij od nas dziś życzenia:
stu lat w zdrowiu i spełnienia wszystkich marzeń życzę ci.
Ref. Kochana mamo…
3) Tak niedawno do przedszkola prowadziłaś, mamo, mnie,
potem przyjdzie czas na szkołę, każdy dobrze o tym wie.
Zegar bije co godzinę, szybko mija dzień za dniem
i choć jestem coraz starszy, bardzo kocham cię.
Ref. Kochana mamo…

Odpowiedz na pytania:
- O kim była piosenka ?
- Czy Twoja mama jest taka sama ?
5. Wysłuchaj wiersza o mamie Doroty Kluski pt. „Być jak mama”
A wiesz mamo, jak dorosnę,
będę silny i odważny.
Mądry, szczery i prawdziwy,
delikatny i rozważny.
Będę naraz, w jednej chwili
wykonywał trzy roboty.
Bohaterem będę wtedy,
kiedy zdarzą się kłopoty.
Będę znał zawodów tysiąc,
bo się przydać mogą przecież...
I poradzę sobie z wszystkim,
jak nikt inny na tym świecie.
Będę zwarty i gotowy,
zawsze od samego rana!
Gdy dorosnę - będę silny
i odważny, tak jak MAMA

6. Laurka na Dzień Mamy z kwiatowym sercem.
Poproś o pomoc tatę, starsze rodzeństwo i stwórz piękną laurkę
z kwiatowym sercem dla mamy. Oto instrukcja wykonania:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=ZCybVZmHN
z4&feature=emb_logo
Inne propozycje wykonania laurki:

Nie zapomnij podpisać się na laurce.

Postaraj się przeczytać wyrazy poniżej.

Dla
mojej
mamusi
7. „Przytul mnie”- zabawa ruchowa.
Zaproś mamę, tatę lub domownika do zabawy. Poruszaj się
swobodnie do dowolnej piosenki. Kiedy rodzic zatrzymuje
melodię, podbiegasz do niego i witasz się różnymi częściami ciała
np. noskami, plecami, głowami, itp.
8. „Moja rodzina” – znajdź parę. Zapraszamy do zabawy:
https://wordwall.net/pl/resource/2258508/polski/moja-rodzina

9. Dzisiaj do wykonania karty pracy cz. 4 s. 50-51 oraz Czytam,
piszę, liczę str. 90-91.

Pozdrawiamy serdecznie
Ciocia Asia i Ciocia Agata

