W kalendarzu Święto Matki
Z życzeniami śpieszą dziatki

26 maja DZIEŃ MAMY

Drodzy Rodzice,
w ten dzieo wyjątkowy proponujemy wspólne zabawy, tata pomoże, dziecko
niech zrobi, rodzeostwo podpowie a mama usiądzie wygodnie i posłucha,
popatrzy z uśmiechem i łezką w oczach. Może propozycje na dziś sprawią, że
ten dzieo będzie wyjątkowy dla mamy i całej rodziny.

1. „ Kartka z kalendarza” – niech dziecko poszuka w kalendarzu datę
dzisiejszego dnia, zwróćmy uwagę kto obchodzi święto 26 maja.
2. Rodzicu, na początek do wyboru wierszyk, spróbujcie nauczyć dziecko,
może wieczorem powie go mamie.
„Laurka”
Wymaluję na laurce czerwone serduszko,
Ptaka, co ma złote piórko i kwiaty w dzbanuszku.
Żyj mamusiu moja miła sto lat albo dłużej!
Bądź wesoła i szczęśliwa, zdrowie niech Ci służy!

„Małym serduszkiem”
Małym serduszkiem życzę Ci mamo
Zdrowia, uśmiechu najwięcej.
A za twą dobrod i miłośd
Przyjmij ten kwiatek w podzięce.
3. „Kolory mojej mamy”- na podłodze leżą kolorowe krążki lub obręcze.
Dziecko reaguje na polecenia: Stań na kolorze, który..., np.:
-podoba się twojej mamie,
- przypomina sukienkę twojej mamy,
- pasuje do oczu twojej mamy
-

nie podoba się twojej mamie

4. „Róża dla mamy”- praca z kolorowego papieru
Do wykonania prostego kwiatka będą potrzebne następujące materiały: zielony
mazak, czerwona i zielona kartka z bloku technicznego, klej, nożyczki, patyczek
do szaszłyku. Poniżej link do filmu instruktażowego:

https://www.youtube.com/watch?v=ZSWnzjbQ2Uw

5. „Zatańcz ze mną, mamo” - propozycje zabaw muzyczno-ruchowych dla
dzieci i rodziców. Poniższy link zawiera filmik z układem tanecznym do
znanego przeboju, spróbujcie wspólnie zatańczyć.

https://www.youtube.com/watch?v=Y4lnJz2BTJY

6. „Życzenia dla mamy” - niech mama wygodnie usiądzie w fotelu, a tata
podpowie dziecku życzenia:

Małym serduszkiem życzę Ci mamo
Zdrowia, uśmiechu najwięcej.
A za twą dobrod i miłośd
Przyjmij ten kwiatek w podzięce.

Dziecko może wręczyd mamie zrobioną różę.

7. Na zakooczenie wspólne śpiewanie piosenek o mamie i dla mamy w formie
karaoke, piosenki znane i mniej znane. Link:
https://www.youtube.com/watch?v=TrgNO45oMME

Wszystkim Mamusiom,
najpiękniejsze składamy życzenia
z głębi serca płynące, czekające spełnienia.
Niechaj kłopoty znikną, sukcesów przybędzie,
niechaj zdrowie dopisze, a szczęście się przędzie.
Wszystko, co piękne i wymarzone,
niech w Waszym życiu, kochane Mamy - będzie spełnione.

ZAJĘCIA W RAMACH KAMPANII ANTYNIKOTYNOWEJ “CZYSTE
POWIETRZE WOKÓL NAS”
Temat: CO I DLACZEGO DYMI?
1. Wspólne oglądanie ilustracji w książkach, gazetach, albumach, wyjście na
spacer “W poszukiwaniu różnych rodzajów dymów”
2. Po obserwacji co dymi?, jak dymi? co dymi najmocniej, co najsłabiej?,
jakie kolory mają dymy? zaproponuj dziecku, by narysowało i
namalowało dymy, omówiło źródła dymów, które mogą przybierać różne
barwy i mogą być bardzo szkodliwe dla zdrowia.
3. Obejrzyjcie wspólnie film “Dym – przygody panny Kreseczki” scenariusz
Wanda Chotomska
https://www.youtube.com/watch?v=sQRkMRPaETI

Dymy są oznaką, że coś się pali, coś się spala: drewno, papier itp.
Spalanie tych rzeczy czemuś służy: ogrzewaniu mieszkań, gotowaniu,
uruchomieniu pieca fabrycznego, poruszaniu się pojazdów. To jest ludziom
potrzebne, ale dymy są szkodliwe, bo zanieczyszczają środowisko, szkodzą
zdrowiu ludzi i zwierząt. Zwróćcie uwagę na kolor dymów I na to, że nie każdy
dym bywa szkodliwy, np. dym z kadzidełek.
4.”Źródła dymu” - rozmowa na podstawie planszy (poniżej) i rysunków dziecka.
- wyjaśnij dziecku dlaczego dym z papierosa jest szkodliwy, także dla osoby
która nie pali a wdycha dym. Zwróćmy uwagę, że to nie człowiek palący jest
zły, tylko niewłaściwe jest jego zachowanie.

