TYDZIEŃ 25. 05. – 29. 05. 2020r.
TEMAT KOMPLEKSOWY: DZIEŃ MAMY I TATY
Cele do realizacji:
- kształtowanie rozumienia sensu przynależności do rodziny, powinności dziecka wobec
najbliższych,
- wzmacnianie więzi rodzinnych,

Słuchanie wiersza Czesława Janczarskiego Nasza mama
Kto się o nas troszczy,
najczulej patrzy na nas?
Kto od złych przygód strzeże?
Nasza kochana mama!
Uczyła pierwszych kroków,
pierwszych słów nas uczyła,
każdą łzę nam otarła
mamusia nasza miła.
Jak ci się odwdzięczymy
za wszystko droga mamo?
Będziemy się starali
kochać ciebie tak samo.
Rozmowa na temat wiersza: Jak mama troszczy się o swoje dziecko?; Jak możemy się
odwdzięczyć za jej miłość?; W jaki sposób możemy pokazać mamie, że ją kochamy?
„Słoneczko z mamą” – na środku kartki zapisujemy wyraz MAMA. Dziecko podaje
przymiotniki kojarzące im się z tym słowem. Uzupełniają zdanie: Moja mama jest…,
zapisujemy przymiotniki w formie słoneczka. Dopuszcza się przymiotniki nacechowane
pozytywnie – kochana, najpiękniejsza, cudowna,- ale też negatywnie. Mama może być
zmęczona, zniecierpliwiona itd.
Piosenka „Kocham Cię”
Usiądź mamo przy mnie blisko
I posłuchaj tych słów,
Ty z pewnością wiesz to wszystko,
Jednak powiem to znów.

Kocham Cię Ti Amo je taime
I nie pytaj mnie dlaczego tak jest
Ty jesteś mą mamą, wspaniałą kochaną
Jedyną na zawsze i kochasz mnie też.
Kocham Cię Ti Amo je taime
I nie pytaj mnie dlaczego tak jest
Ty jesteś mą mamą, wspaniałą kochaną
Jedyną na zawsze i kochasz mnie też.
Popatrz mamo w moje oczy
Ujrzysz w nich miłość mą.
Nawet bardzo późno w nocy
Śpiewać będę Ci to.
Kocham Cię Ti Amo je taime
I nie pytaj mnie…
https://www.youtube.com/watch?v=IdxQW3jqYtA
Mama ma zmartwienie – Danuta 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!”
W jakim nastroju była mama dziewczynki? Co próbowała zrobić dziewczynka? Jak pomogła
mamie? – uwrażliwianie na emocje innych osób.

Słuchanie wiersza L. Marjańskiej Jak rysować tatę
Tatę wielkiego rysować trzeba,
choćbyś rysować miał cały dzień.
Niech jak szczyt góry sięga do nieba,
niech jak dąb rzuca ogromny cień.
Tata podobny jest do olbrzyma,
co na ramionach cały dom trzyma.
A że jest droższy ci od skarbu,
namaluj tatę złotą farbą.
Zagadki
Jest jedna na świecie
nigdzie lepszej nie znajdziecie.
Z nią można bawić się, uczyć i śmiać
przy niej nic złego nie może się stać. (mama)
Chociaż jest dorosły
po kałużach brodzi,
turla się po trawie,
z dziećmi to uchodzi. (tata)
Mamy wspólną mamę
i wspólnego tatę.
To jest moja… (siostra)
Ja jestem jej… (bratem)
Mama z tatą,
babcia z dziadkiem,
ciocia z wujkiem na dokładkę.
Jeszcze kuzyn i kuzynka
- oto cała ma … (rodzinka)
Czy jest drewniany,
czy murowany,
ważne, by każdy
był w nim kochany. (dom)
Możemy wspólnie z dzieckiem oglądnąć rodzinne zdjęcia, porozmawiać na temat członków
rodziny. Zwrócić uwagę na podobieństwo w rodzinie, np. ten sam kolor włosów, oczu, kształt
nosa, ust. Wymienianie członków rodziny: mama, tata, brat, siostra, babcia, dziadek, ciocia,
wujek, kuzyni itp.

Rysowanie kredkami lub malowanie farbami portretu Mamy , Taty.

„Jeden i wiele” – wiersz Anny Łady – Grodzickiej
Jedno słońce,
Jeden księżyc,
Ale wiele gwiazd.
Jeden tata,
Jedna mama,
Lecz nie jeden brat.
Wiele ulic,
Wiele domów,
Ale jeden nasz.
Dwie babunie,
I dwóch dziadków.
Ciekawy ten świat.
Rozmowa o tym, co jest pojedyncze, a czego jest więcej. Jest jedno słońce, jeden księżyc,
jeden rodzinny dom. Każdy ma jedną mamę, jednego tatę. Mamy jedną głowę, jeden nos,
jedną szyję, jedno serce. Jest wiele gwiazd, ulic, domów. Mamy dwie babcie, dwóch
dziadków, dwie ręce i nogi, dwoje oczu i uszu. Możemy poszukać w swoim pokoju, które
rzeczy są pojedyncze, a których jest wiele.

Obrazek dla mamy i taty
https://miastodzieci.pl/kolorowanki/dzien-mamy/#
https://www.e-kolorowanki.eu/kartki-okolicznosciowe/szczesliwego-dnia-taty-kartka/
Piosenka dla taty
Tata jest potrzebny, żeby przybić gwóźdź
Tata jest potrzebny, by na spacer pójść
Tata jest potrzebny a ja kocham go
I czuję się bezpieczny gdy obok idzie on.
Ref. Bo tata, tata, tata potrzebny bardzo jest
Gdy kiedyś spotkam lwa to on uratuje mnie.
Tata jest potrzebny, żeby w piłkę grać

Tata jest potrzebny, by na lody dać
Tata jest potrzebny a ja kocham go
I czuję się bezpieczny gdy obok idzie on.
Bo tata, tata, tata potrzebny bardzo jest
Gdy kiedyś spotkam lwa to on uratuje mnie
https://www.youtube.com/watch?v=RTkDuJ2y2s8&t=25s

Kochana Mamo, Drogi Tato!
Z okazji Waszego Święta
za wczoraj i dziś, każdym czułym serca uderzeniem
i każdym z niego płynącym życzeniem
- zdrowia, sił i codziennej radości –
wraz ze słowami największej wdzięczności
za wszystkie dla nas trudy i starania
składamy dzisiaj podziękowania…
Wasze pociechy

Małgorzata Chłościńska

