„Motylki” grupa III
Propozycje pracy z dziećmi na tydzień 25.05-29.05
Temat: Moja mama
PONIEDZIAŁEK
1. Próby odpowiadania na pytania „Co robi mama”- nazywanie czynności, miejsc ,
przedmiotów z najbliższego otoczenia.
2. Kończenie zdania „Moja mama Jest kochana bo……”.”
Moja mama śmieje się gdy….”.
3. Zabawa „Porządki”- odgadywanie i nazywanie czynności pokazywanej
przez osobę dorosłą i następnie przez dziecko.
WTOREK
1. Słuchanie wiersza „Uśmiech dla mamy”. Próba nauki wiersza na pamięć.
2. Uśmiech dla mamy
ZBIGNIEW JEŻYNA
Mamo, chcę być grzeczny
Chcę duży urosnąć.
Chcę, żebyś była wesoła
Latem, zimą i wiosną.
A gdy jesienią spadną liście,
Nastaną słoty
przyniosę ci w podarunku
- uśmiech złoty.
3. Wycinanie kwiatów narysowanych przez mamę i tworzenie kompozycji płaskiej
wg. własnego pomysłu.
4. Zabawa utrwalająca nazwy figur geometrycznych „Prostokątna budowla”.
Dzieci wybierają klocki o różnym kształcie i odrysowują je na kartonie tworząc
dowolną kompozycję.
Na klockach piszą małe i wielkie litery M, m.
5. Utrwalanie nazw kwiatów wiosennych np. tulipan, narcyz, żonkil, konwalie.

ŚRODA
1. Laurka

ROMAN PISARSKI
Wymaluję na laurce
Czerwone serduszko,
Ptaka, co ma złote pióra,
I kwiaty w dzbanuszku.
Żyj mamusiu moja miła,
Sto lat albo dłużej!
Bądź szczęśliwa i wesoła,
Zdrowie niech ci służy.
2. Malowanie farbami „Laurka dla mamy”.

CZWARTEK
1. Szybko
DANUTA WAWIŁOW
Szybko zbudź się, szybko, wstawaj!
Szybko, szybko, stygnie kawa!
Szybko, zęby myj i ręce!
Szybko, światło gaś w łazience!
Szybko, tata na nas czeka!
Szybko, tramwaj nam ucieka!
Szybko, szybko bez hałasu!
Szybko, szybko, nie ma czasu!
Na nic nigdy nie ma czasu...
A ja chciałbym przez kałuże
Iść godzinę albo dłużej,
2. https://www.youtube.com/watch?v=I0rkVV6yx6c
3. Zabawy ruchowe; podskoki z nogi na nogę .obunóż, podrzuty piłki, łapanie
piłki itp.

PIĄTEK
1. Moja mama jest pilotem, lata wielkim samolotem.
Moja mama jest lekarką, w gardła świeci nam latarką.
Moja mama uczy w szkole, moja gra w teatrze role (…).
Wszystko jest na Twojej głowie, można dostać kociokwiku,
bo ty w jednej krótkiej dobie obowiązków masz bez liku –
mama ogarnia nie tylko potrzeby całej rodziny, pracę
zawodową, lecz także większość obowiązków domowych.
(…) obiad, dziecko, praca, pies, zlew i poczta,
prodiż, piec, masło, olej,
rozkład jazdy, mało czasu, bułki, gwiazdy, dyrektorka, wizytacje,
telefony i wakacje, kuchnia ścieka, coś przecieka,
to za dużo dla człowieka.
2. https://www.printoteka.pl/pl/materials/category/8
3. „Portret mamy” wykonany ołówkiem.
Tworzenie ramki do wykonanego portretu z materiału wybranego
przez dziecko.

