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ŻYCZENIA DLA MAMY

1. Drogi Przedszkolaku, dzisiaj jest bardzo ważny dzień i bardzo piękne święto

ŚWIĘTO MAMY !

Przedszkolaku przeczytaj razem z Mamą ten wierszyk i przytul się do Niej
mocno:

KOCHANA MAMO –ZACZNĘ ZWYCZAJNIE,
ŻE Z TOBĄ W DOMU JEST FAJNIE:
I W DESZCZU I W SŁOTĘ, W SMUTKU, W RADOŚCI,
WSPIERASZ I UCZYSZ ŻYCIA W MIŁOŚCI.
DZISIAJ ZA WSZYSTKO CHCĘ CI DZIĘKOWAĆ
SKROMNY BUKIECK KWIATÓW DAROWAĆ.

2. „Pomagamy mamie”-dzisiaj w ramach zajęć ruchowych Przedszkolaku
pomożesz swojej mamie wycierać kurze i w innych czynnościach domowych.
Pamiętaj o dokładnym myciu rączek, przed i po pracach domowych.

3.Zabawa słowna „Moja Mama…”
-Lubię, kiedy mama…(dziecko opowiada)
-Razem z mamą…
-Moja mama lubi…

4. Zajęcia muzyczne – Przedszkolaku posłuchaj razem z mamą piosenki
„Kocham Cię, Ti Amo Je taime”
https://www.youtube.com/watch?v=IdxQW3jqYtA
-spróbuj nauczyć się słów tej piosenki,
-określ jej nastrój , jaka jest ta piosenka,
-co czujesz, gdy ją sobie śpiewasz?

Słowa piosenki „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…

5. „Kwiat z dłoni”, przeliczanie w zakresie 5, rozwijanie ekspresji przez
nadawanie nowego znaczenia przedmiotom.
-Rodzicu, przygotuj odrysowaną dłoń na kartce papieru, papierowe kwiaty,
listki, kokardki,
-Przedszkolaku, przelicz swoje palce u jednej i u drugiej ręki, następnie przelicz
palce papierowej dłoni. Naklej dłoń na karton, na każdym palcu naklejaj kwiat,
ozdób listkami i kokardką. Pamiętaj o umyciu rączek po skończonej pracy.

6. Zabawa naśladowcza- „Róbcie to co mama”, dziecko naśladuje ruchy
wykonywane przez mamę.

7. Narysuj samodzielnie kwiaty dla Mamy i pomaluj, możesz pokolorować
poniższy obrazek z żonkilami. Zrób to najładniej jak potrafisz i wręcz obrazek
mamusi.
Pamiętaj, o bardzo ważnym dniu i pobaw się grzecznie , aby Mama mogła
odpocząć.

