26 maja (wtorek)
Dzisiejszy dzień zaczniemy od karty pracy dla dzieci starszych z części 4, str. 42.
Zadanie polega na tym, abyście najpierw przeczytali napisy, a następnie narysowali
to, co znajduje się na liście zakupów.

W tym czasie dzieci młodsze nie próżnują, dla Was takie oto zadanie

•

„Co to za dźwięk?” – zagadki słuchowe. Dzieci słuchają odgłosów
wydawanych przez urządzenia i przedmioty znajdujące się w kuchni
i nazywają je (można zasłonić oczka i zrobić domową wersję zagadek
wykorzystując dostępne urządzenia lub można sprawdzić spostrzegawczość
słuchową o tutaj):
https://www.youtube.com/watch?v=CgH0us9plYo

Temat 1: „Moja rodzina” – ćwiczenia słownikowe.

•

„Poznajemy swoje rodziny” – swobodne wypowiedzi dzieci.
- Kto należy do waszej rodziny?
- Czym zajmują się rodzice?

- Co robi wasze rodzeństwo?
•

„Dokończ zdanie” – zabawa słowna.
- Mama i tata to moi…………..
- Mój brat jest dla mamy i taty…………..
- Dziadek i babcia to rodzice…………..
- Dla babci i dziadka jestem…………..
- Mój tata dla mojej babci jest…………..
- Moja mama dla mojego dziadka jest…………..
- Tata mojej mamy to mój…………..
- Mama mojej mamy to moja…………..
- Siostra mojego taty jest moją…………..
- Brat mojej mamy to mój…………..
- Brat mojego taty to mój…………..

•

„Moje drzewo genealogiczne” – zabawa plastyczna.
Spróbujcie razem z Rodzicami stworzyć drzewo na którym zaznaczycie
członków swojej rodziny. Może stać się cennym rodzinnym dokumentem :)

•

„Kim jest moja mama?” – zabawa dramowa. Niech dziecko spróbuje
przedstawić za pomocą mimiki, gestów, dźwięków charakterystyczne cechy
zawodu mamy.

Temat 2: „Laurka dla mamy” – wycinanie elementów z kolorowego papieru.
(Proponujemy, aby to zadanie dziecko wykonało z Tatą lub
Rodzeństwem)
• „Jaki prezent sprawi mamie radość?” – swobodne wypowiedzi dzieci.
• Wykonanie laurki dla Mamy
- Dzieci przygotowują bazę pod laurkę – biały brystol zginają na połowę.

- Wycinają z kolorowego papieru kwiaty.
- Przyklejają wycięte elementy na kartkę formatu 9cm x 12cm (kolorowy
brystol). Tu jak najbardziej pozwalamy na kreatywność. Może ktoś przyklei
cekiny, użyje pomponików, wacika czy pozostałości z zatemperowanej kredki.
Wiemy, że pomysłów znajdzie się mnóstwo, niech to będzie najpiękniejsza
laurka dla Mamy.

- Gotową kartkę z kwiatami dzieci przyklejają na białą bazę.
- Przyklejają przygotowany napis:

„Kochanej Mamie”,

a w środku laurki umieszczają życzenia.
I najważniejsze zadanie. Jak już laurka będzie gotowa, podarujcie ją swojej Kochanej
Mamusi i złóżcie jej piękne życzenia.
• „Czyje zdanie najdłuższe?” – ćwiczenie rozwijające funkcje językowe.
Dziecko układa jak najdłuższe zdanie na dowolny temat. Następnie wspólnie
liczymy z ilu słów składa się to zdanie.
•

Na koniec zadanie z wyprawki, ze strony 33. (załącznik poniżej)
Wytnij elementy i przyklej każdy z nich na oddzielnej kartce. Nazwij emocje,
które przeżywają dzieci i narysuj sytuacje im towarzyszące.

• „Spacer z rodzicami” - jeśli tylko pogoda sprzyja – zachęcamy do spacerów
i wspólnego spędzania czasu :) Szczególnie w tak wyjątkowym dniu :)
Oczywiście my również dołączamy się do życzeń i wszystkim Mamusiom życzymy
wszystkiego najlepszego :)

