Materiały dla dzieci „ Święto rodziców”
- wzbogacanie wiedzy o rodzinie, określanie pokrewieństwa pomiędzy członkami rodziny,
- rozwijanie pamięci,
- zachęcanie do sprawiania bliskim przyjemności,
- rozwijanie sprawności manualnej,
- określanie wzrostu dzieci, porównywanie wzrostu członków rodziny,
- zachęcanie do wspólnej zabawy z rodzicami.
•

•

W tym tygodniu proponuję porozmawiać o rodzinie. Przygotujcie proszę albumy ze
zdjęciami i obejrzyjcie wspólnie. Poproście dzieci, aby spróbowały odgadnąć miejsca i
sytuacje, w których zdjęcia zostały zrobione. Na każdym ze zdjęć zadaniem dla dzieci jest
wskazanie kto znajduje się na danym zdjęciu, a także wymienienie członków najbliższej
rodziny. Nie zapomnijmy zapytać, jak mają na imię najbliższe osoby z otoczenia dziecka.
Zagadka:
Razem mieszkamy: ja, mama, tata. Mam młodszą siostrę, starszego brata… Każdy pamięta
o urodzinach, bo taka właśnie jest ma… (rodzina).
Wysłuchanie wiersza J. Koczanowskiej ,,Mama i tata.”
Mama i tata to świat nasz cały,
ciepły, bezpieczny, barwny, wspaniały,
to dobre, czułe, pomocne ręce
i kochające najmocniej serce.
To są wyprawy do kraju baśni,
wakacje w górach, nad morzem, na wsi.
Loty huśtawką, prawie do słońca,
oraz cierpliwość, która nie ma końca.
Kochana Mamo, kochany Tato,
dzisiaj dziękować chcemy wam za to,
że nas kochacie, że o nas dbacie
i wszystkie psoty nam wybaczacie.
Powiedzcie:
– Jaki wydaje się świat, gdy obok są mama i tata?

-Kim dla dzieci jest mama i tata?
– Za co dzieci dziękują rodzicom?
Dokończcie zdania:
– Moi rodzice są kochani, bo…
− Pomagam rodzicom w…
− Lubię być w domu, bo…
− Z tatą najchętniej robię…
− Z mamą najchętniej robię…
Ktoś dorosły recytuje wiersz, a dzieci dopowiadają końcowe słowa wersów.
Mama i Tata to świat nasz… (cały),
ciepły, bezpieczny, barwny… (wspaniały),
to dobre, czułe, pomocne… (ręce)
i kochające najmocniej… (serce).
To są wyprawy do kraju… (baśni),
wakacje w górach, nad morzem, na… (wsi),
loty huśtawką, prawie do… (słońca)
oraz cierpliwość co nie ma… (końca).

Kochana Mamo, Kochany… (Tato)
dzisiaj dziękować chcemy Wam… (za to),
że nas kochacie, że o nas… (dbacie)
i wszystkie psoty nam… (wybaczacie).
◦ Laurka dla mamy z makaronu
Koniecznie wykonajcie ją w poniedziałek- 25 maja
Każda mama ma w kuchennej szafce makaron, prawda? Warto wykorzystać go, pokolorować
farbami lub lakierami do paznokci i przyklejać mocnym klejem do kartek. Tak zrobiona laurka z
makaronu kokardki wygląda bardzo imponująco. Nie musi to być kartka z makaronu kokardki w sklepach są przecież też świderki, muszelki czy pióra.
Poniżej adres internetowy, z którego można skorzystać albo uruchomcie własne pomysły
( zaproście do współpracy rodzeństwo),
https://polki.pl/rodzina/dziecko,5-pomyslow-na-laurke,10079579,artykul.html#Laurka dla mamy z
makaronu
•

Zaproś członków rodziny do wspólnej zabawy –„ Woogi Boogi”

https://www.youtube.com/watch?v=sXqaZUp2N-w
• Piosenka „ Kocham Cię T,AMO...” - naucz się i zaśpiewaj mamie
https://www.youtube.com/watch?v=MeRTMshkHJs
• Zabawa dydaktyczna utrwalająca umiejętność rozpoznawania i nazywania emocji.
Każdy z nas jest czasami wesoły, smutny, zły, zdenerwowany czy zdziwiony. Wasze mamusie
również w zależności od danej sytuacji, mogą mieć różne nastroje-jest to naturalne. Posłuchajcie
proszę wiersza o czterech mamach, a następnie spróbujcie dobrać odpowiednie zdjęcie mam, o
których mowa.
Cztery mamy siedzą sobie, każda w innym jest humorze.
Pierwsza – uśmiechnięte oczy ma,
Druga – śmieje się ha, ha, ha,
Trzecia – łezki z oczu ociera,
Czwarta – martwi się, co będzie teraz.
Jak myślicie, jaka sytuacja mogła spowodować, że mamy tak się czują?
• Ćwiczenia w porównywaniu wzrostu.
Ciekawa jestem czy bardzo urośliście w tym czasie, kiedy się nie widzimy. Myślę, że bardzo. Kto z
Was ma w swoim domu miarkę, na której zaznacza swój wzrost? Dzisiaj będziemy się mierzyć.
Potrzebna nam będzie do tego miarka. Poproście kogoś dorosłego, aby pomógł Wam zmierzyć
Wasz wzrost – może zmierzy się cała rodzina? Kto jest najwyższy, a kto najniższy? Jeśli macie
rodzeństwo możecie stanąć do siebie plecami i sprawdzić kto jest wyższy…
• Wykonajcie zadanie w karcie pracy.
Karty pracy, cz.4, s od.46- do 52
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/npoia-bbplus-kp-4/mobile/index.html#p=46

