TEMAT: „MOJA MAMA”
Cel: Kształtowanie więzi emocjonalnej z mamą, dostrzeganie wkładu jej
pracy w codzienne życie domowe.
O kim mówi zagadka?
Kto nas kocha, tak jak nikt?
I ogarnia całym sercem?
I do kogo można przyjść
Z każdym smutkiem jak najprędzej?
(mama)
Posłuchaj wiersza H. Łochockiej
„Obrazek dla mamy”
Mamo, namaluję Ci obrazek zupełnie sama.
Na tym obrazku jesteśmy razem:
Ja, twoja córka, Ty moja mama
A Twój synek mój brat podaje Ci kwiat
Jesteś pięknie ubrana, uśmiechnięta i ładna
(rysowałam Cię przecież od rana)
Tylko mi tu nie wyszło, że ty mamo
Jesteś bardzo, a bardzo kochana!
Rozmowa na temat wiersza.
 Co dziewczynka namalowała na obrazku?
 Jak wygląda mama na rysunku?
 O czym jeszcze dziewczynka chciała powiedzieć swojej mamie?
Piosenka – „Kocham Cię - ti amo je t'aime”
https://www.youtube.com/watch?v=MeRTMshkHJs&t=72s
Starszaki, znacie już piosenkę „Jesteś mamo skarbem mym” – dziewczynki ćwiczyły do niej taniec
z kwiatami na występ w MDK, który niestety nie odbył się. Zaśpiewajcie ją teraz mamusi:
Piosenka „Jesteś Mamo skarbem mym”
https://www.youtube.com/watch?v=RvHfN-4Va4g
1. Kiedy mija noc i dzień nastaje
2. Kiedy mija dzień i noc nastaje
Zawsze mówisz mi - witaj kochanie
Mówisz - miłych snów moje kochanie
Po czym tulisz mnie, czule całujesz
Po czym tulisz mnie, czule całujesz
Więc zaśpiewam Ci to, co ja czuję
Więc zaśpiewam Ci to, co ja czuję
Proszę otwórz serce swe
Proszę otwórz serce swe
Niech w nie wpadną słowa te
Niech w nie wpadną słowa te
Które Tobie teraz ja
Które Tobie teraz ja
Podarować właśnie chcę
Podarować właśnie chcę
Ref. Jesteś MAMO skarbem mym
Kocham Ciebie z całych sił
Jesteś wszystkim tym, co mam
Wszystko Tobie jednej dam 2x

Ekspresja słowna „Moja mama”



Opowiedz o swojej mamusi. Jak wygląda, jaki mama ma kolor oczu, włosów, co lubi robić?
Opowiedz też, za co podziękujesz mamusi. Możesz przeczytać:

„Porozmawiajmy o uczuciach”
Wiersz „Mama ma zmartwienie”- D. Wawiłow
Mama usiadła przy oknie.
Mama ma oczy mokre.
Mama milczy i patrzy w ziemię.
Pewnie ma jakieś zmartwienie...
Zrobiłam dla Niej teatrzyk,
A Ona wcale nie patrzy...
Przyniosłam w złotku orzecha,
A Ona się nie uśmiecha...
Usiądę sobie przy Mamie.
Obejmę Mamę rękami
I tak jej powiem na uszko:
„Mamusiu, moje Jabłuszko!
Mamusiu, moje Słoneczko!"
Mama uśmiechnie się do mnie
I powie: „Moja córeczko!"
Spytaj:
 Jak czuła się mamusia, dlaczego była smutna?
 Kto ją chciał pocieszyć?
 Co zrobiła dziewczynka?
 Kiedy udało się pomóc mamusi?
 Czy ty także potrafisz przytulić się do mamy, powiedzieć jej coś miłego, wyznać jej, że ją
kochasz? Czasami rodzice są smutni, zmęczeni, nawet nie wiecie, jak bardzo potraficie im
wtedy pomóc, poprawić humor, przegonić smutki….
Rozmowa z dzieckiem „Co robi moja mama?”
Porozmawiaj z dzieckiem o pracy, jaką wykonujesz w domu, a także o swojej pracy zawodowej.
Niech dziecko nazwie czynności, jakie są przedstawione na obrazkach:

„Nazywanie emocji”
Popatrz na miny dzieci. Spróbuj powiedzieć, co przedstawiają /smutek, strach, zadowolenie, płacz,
złość, zdziwienie, bezradność, radość, wesołość/

Dorośli także mogą mieć dobry i zły dzień…….

Poproś, aby dziecko naśladowało poniższe miny. Zapytaj je, jakie emocje ono przeżywa
najczęściej i poproś, by wybrało tego emotikonka, który je przedstawia:

Spróbujcie powiedzieć, jak zachowują się dzieci:

Z emocjami jest tak samo, jak z pogodą…..

Emocje możemy też zmierzyć! Pokaż na skali, jaki masz dzisiaj humor:

A najprościej, to tak pokazać:

„Zabawy z mamą" - dzieci zapraszają swoje mamy do wspólnej zabawy.










Witanie się dziecka z mamą: rękoma, nogami, łokciami, pośladkami, noskami.
Dziecko i mama siadają plecami do siebie i pocierają się wzajemnie.
Nadal siedzą tyłem, chwytają się pod łokcie i mama naciąga dziecko na swoje plecy.
Mama wykonuje klęk podparty, dziecko przechodzi pod tak skonstruowanym domkiem.
„Ślimaczki" - dziecko siada na plecy mamy, przejażdżka na swoim „domku."
„Worek" - dziecko leży na plecach, zaś mama ciągnie je po podłodze, trzymając za nogi.
„Lustro” - mama pokazuje dowolną czynność lub minę, a dziecko go naśladuje i
odwrotnie.
Relaks w „foteliku" - dziecko siedzi pomiędzy nogami mamy jest obejmowane przez nią
rękoma i kołysane.
Wspólna zabawa do piosenki „Pada deszczyk"
https://www.youtube.com/watch?v=iIEMPN4zSy4
Pada deszczyk, pada deszczyk wieje wieje wiatr (naśladujemy gestem)
Pada deszczyk, pada deszczyk wieje wieje wiatr
Błyskawica (klaśnięcie) grzmot (tupnięcie nogą), błyskawica grzmot
A po burzy piękna tęcza jest (rysujemy tęczę oburącz z góry na dół)
Błyskawica grzmot, błyskawica grzmot, a po burzy piękna tęcza jest.

MAMUSI NALEŻY SIĘ DYPLOM!

Zapraszam na zabawy gimnastyczne z mamą
https://www.youtube.com/watch?v=ZvvewNwtu_c

Może jeszcze….
Mama i synek. Znajdź 8 różnic między obrazkami. Zaznacz je na dolnym obrazku:

Te kwiaty będą dla mamusi.
Policz, ile jest kwiatów każdego rodzaju. Zaznacz /powiedz/ w ramkach odpowiednią liczbę
kropek:

Z mamusią można zagrać w serduszkowce karty.
Mamusia musi jednym spojrzeniem określić ile jest serduszek na wskazanym kartoniku.
Sprawdź przeliczając, czy mama miała rację.
Wskaż kartoniki: od tego, na którym jest najwięcej serduszek, do tego, na którym jest ich
najmniej.

A na koniec możesz wydrukować obrazek, rozciąć go i ułożyć z mamą puzzle:

Starszaki, w wolnej chwili uzupełnijcie Karty pracy (str. 52, 53):

Miłego i słonecznego dnia!

