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18.05.2020 – 22.05.2020

Kocham Cię Mamo

Cele:

- usprawnianie motoryki małej w różnych sytuacjach

- kształtowanie więzi emocjonalnej ze swoją rodziną

- wyrabianie umiejętności wyrażania uczuć szacunku, miłości wobec mamy

- uświadomienie konieczności współdziałania w rodzinie i wzajemnej pomocy

- wdrażanie do poprawnego posługiwania się językiem polskim

- odróżnianie elementów świata fikcji od realnej rzeczywistości

- wspomaganie rozwoju mowy oraz umiejętności komunikacyjnych – rozbudzanie zainteresowania

światem liter

- wdrażanie do odpowiadanie na pytania pełnym zdaniem

- rozwijanie  wyobraźni  muzycznej  przez słuchanie,  odtwarzanie  i  tworzenie  muzyki,  śpiewanie

piosenek i ruch przy muzyce

- wykonywanie własnych eksperymentów graficznych farbą, kredką, ołówkiem,

1. Zabawa ruchowo – ortofoniczna:”Mama i dzieci”

Dziecko naśladuje rodzica, który przedstawia ruchy i odgłosy zwierząt podczas opowiadania:

Ja jestem mamą, a ty moim dzieckiem.

Jestem mamą żabką,  wołam swoje dzieci:  kum, kum, kum – dziecko podskakuje i  odpowiada:

kum, kum, kum;

Jestem mamą pszczołą i wołam swoje dzieci: bzzz – dziecko biega, macha dłońmi i odpowiada:

bzz;

Jestem  mamą  bocianicą  i  wołam  swoje  dzieci:  kle,  kle,  kle  –  dziecko  chodzi  z  wysoko

podniesionymi kolanami i odpowiada: kle, kle, kle;

Jestem mamą myszką i wołam swoje dzieci: pi pi pi – dziecko czworakuje i odpowiada: pi pi pi;

Jestem mamą dzieci i wołam dzieci: Gdzie jesteście?

A ty tu jesteś! A kuku! Po tych słowach dziecko ucieka, a mama biegnie za nim, kiedy go dotknie,

dziecko odpowiada: a kuku!.

2. Moja Mama…. - rysowanie kredkami lub malowanie farbami portretu Mamy.

3. Nauka na pamięć rymowanki:



„Mamy mamy” - Romualda Romanowska

Mama mamę swoją ma,

swoją mamę mam i ja.

Mama tu, mama tam,

ty masz mamę i ja mam. (...)

Wszyscy jedną prawdę znamy:

wszyscy swoje mamy mamy!

4.  Prosimy  o  przeprowadzenie  z  dziećmi  rozmowy  „Czym  jest  miłość?”  ze  szczególnym

zwróceniem uwagi na miłość Matki do Dziecka i Dziecka do Matki.

5. Wykonać laurkę dla Mamy – według własnego pomysłu dziecka

Karty pracy:
Udostępniono z:

- „Mama mamy” Źródło: R. Romanowska, „Kto odgadnie, co jest na dnie?”, Wydawnictwo Poligraf, Brzezia Łąka 2017, s. 58.

- https://www.przedszkola.edu.pl/kolorowanka-kwiaty-dla-mamy.html

-  https://www.google.com/search?q=kartka+pracy+mama+&tbm=isch&ved=2ahUKEwjp3L2-2rbpAhWLtSoKHSHsAvUQ2-

cCegQIABAA&oq=kartka+pracy+mama+&gs_lcp=CgNpbWcQAzIECCMQJ1C3gANYt4ADYKWFA2gAcAB4AIAB7AKIAewCk

gEDMy0xmAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWc&sclient=img&ei=avu-

Xun_JIvrqgGh2IuoDw&bih=694&biw=1517&rlz=1C1GCEA_enPL827PL827 

https://www.przedszkola.edu.pl/kolorowanka-kwiaty-dla-mamy.html
https://www.google.com/search?q=kartka+pracy+mama+&tbm=isch&ved=2ahUKEwjp3L2-2rbpAhWLtSoKHSHsAvUQ2-cCegQIABAA&oq=kartka+pracy+mama+&gs_lcp=CgNpbWcQAzIECCMQJ1C3gANYt4ADYKWFA2gAcAB4AIAB7AKIAewCkgEDMy0xmAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWc&sclient=img&ei=avu-Xun_JIvrqgGh2IuoDw&bih=694&biw=1517&rlz=1C1GCEA_enPL827PL827
https://www.google.com/search?q=kartka+pracy+mama+&tbm=isch&ved=2ahUKEwjp3L2-2rbpAhWLtSoKHSHsAvUQ2-cCegQIABAA&oq=kartka+pracy+mama+&gs_lcp=CgNpbWcQAzIECCMQJ1C3gANYt4ADYKWFA2gAcAB4AIAB7AKIAewCkgEDMy0xmAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWc&sclient=img&ei=avu-Xun_JIvrqgGh2IuoDw&bih=694&biw=1517&rlz=1C1GCEA_enPL827PL827
https://www.google.com/search?q=kartka+pracy+mama+&tbm=isch&ved=2ahUKEwjp3L2-2rbpAhWLtSoKHSHsAvUQ2-cCegQIABAA&oq=kartka+pracy+mama+&gs_lcp=CgNpbWcQAzIECCMQJ1C3gANYt4ADYKWFA2gAcAB4AIAB7AKIAewCkgEDMy0xmAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWc&sclient=img&ei=avu-Xun_JIvrqgGh2IuoDw&bih=694&biw=1517&rlz=1C1GCEA_enPL827PL827


3,4,5,6 latki - Pokoloruj



3,4,5,6 latki  - Pokoloruj



5,6 latki - Wykonaj zadania



4,5,6 latki - Wytnij i dopasuj przeciwieństwa


