
Witamy Was w środę.  
Dzisiaj mamy list od Krasnala Poziomki.

Uważnie posłuchajcie i do zabawy 
z krasnalem wyruszajcie.

Drogie dzieci!
Znam Wasze mamusie. Bardzo je lubię.
Martwi mnie jednak ich ciężka praca. Chętnie bym im pomógł , ale jestem już 
stary i słaby. Wy natomiast możecie wykonać pewne prace w domu, aby waszym 
mamusiom było lżej. Proponuję, abyście pomogli dzisiaj mamusiom w obowiąz-
kach. Liczę na Was dzieciaki.

Krasnal Poziomka

Propozycja zajęć na środę 27.05.2020
Temat: Kocham Cię Mamusiu

Cele:
 - doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony temat
 - rozwijanie umiejętności uważnego słuchania oraz skupienia uwagi
 - podkreślenie emocjonalnego stosunku córki/syna do mamy
 - rozwijanie sprawności manualnej

Aktywność:
 - społeczno-przyrodnicza
 - plastyczna

1. Zajęcia rozpoczniemy od słuchania piosenki pt. „Dzień dobry 
już dzień”
https://www.youtube.com/watch?v=CsJvE5FhnFw

2. A teraz Rodzicu przeczytaj zagadkę wprowadzającą 
w temat zajęcia.
Dziecko uważnie słucha i próbuje odgadnąć.
Kto pogłaszcze i przytuli,
łzy ukoi, baśń opowie
i kto kocha nas nad życie?
No… kochani. Kto odpowie? (mama)

https://www.youtube.com/watch?v=CsJvE5FhnFw


Życzymy udanej zabawy i mnóstwo pozytywnych wrażeń.

A teraz piosenka pt. „Moja mama”
https://www.youtube.com/watch?v=9EaJmJhPiqE

3. Słuchanie opowiadania R. Piątkowskiej pt. „Zapach mamy”
https://vod.tvp.pl/video/czytanie-przed-spaniem,zapach-mamy,38993053

Rozmowa na temat opowiadania.
Rodzic zadaje pytania:
- Z czym kojarzy się Tomkowi mama?
- Co zrobił Tomek z perfumami mamy?
- Co robił Tomek przed snem, kiedy nie było mamy?
- Co się śniło Tomkowi?
- Co dostał Tomek od mamy?

W tym momencie możecie Państwo porozmawiać z dziećmi o Waszej rodzinie. Sprawdzić, czy 
dzieci wiedzą, gdzie pracujecie, na czym polega Wasza praca, co robicie w domu, jak się czują 
gdy Was nie ma w domu. Czy Wasze dzieci mają obowiązki? Jeśli nie, to może czas je wyzna-
czyć? 😉 
Wypełnianie drobnych obowiązków buduje u dziecka poczucie odpowiedzialności.

4. Słuchanie piosenki ,,Jesteś mamo skarbem mym” 
https://www.youtube.com/watch?v=RvHfN-4Va4g

W tym roku z powodu epidemii koronawirusa nie możemy świętować Dnia Mamy w przedszko-
lu. Pomyślałyśmy, że każdy z Was może wykonać laurkę dla swojej mamy w domu i wręczyć ją. 
Zachęcamy Was do tego z całego serca. Nic nie szkodzi, że nie zrobiliśmy tego wczoraj😉. 
Do pracy Kochani! (załącznik nr 1)
Laurki gotowe? Szkoda, że nie widzimy, ale na pewno są piękne.
Wręczcie je swoim mamusiom, to one są waszym Skarbem

5. A teraz czas na zabawę z pokazywaniem „Wianek dla mamy”
Dziecko pokazuje ruchem słowa opowiadania. Rodzic czyta:
Na majowej łące różnokolorowe kwiaty (dziecko unosi dłonie od podłogi w górę)
Pachnące maki, konwalie, fiołki i rumianki (dziecko unosi dłonie do nosa, robi wdech nosem)
Dzieci przyszły na łąkę (dziecko maszeruje po pokoju)
I nazrywało kwiatów (dziecko wykonuje ruch zrywania kwiatów)
Z których uplotły wianek dla mamy (dziecko robi młynek rękami przed sobą)
Zaniosły mamie niespodziankę (dziecko maszeruje w miejscu, łączy dłonie na wysokości piersi)
A mama uśmiechnęła się i mocno przytuliła

6. Na zakończenie posłuchajcie wspólnie z waszą Kochaną Mamusią piosenki pt. „Tra la la 
dla Mamy” 
https://www.youtube.com/watch?v=Iu10fUq1r_w

Karta pracy dla chętnych.
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Załącznik 1



Puzzle


