
Szanowni Rodzice i Misiaki :)

Dzisiaj czterdziesty dziewiąty dzień naszej zabawy. Kontaktujcie się z nami na adres: 
edukacjadomowamisie@gmail.com :)

Pozdrawiamy serdecznie, Pani Kamila i Kasia.

Temat tygodnia: Święto Mamy i Taty.

25.05.2020 Temat dnia: Kwiatek dla Mamy?

W tym tygodniu będziemy celebrować święto Mamy i Taty.  W przedszkolu mielibyśmy okazję
wykonać dla nich niespodzianki, ale wyjątkowo będziemy je przygotowywać z rodzicami. Może
rodzice przymkną jedno oczko, kiedy będą Wam pomagać.

Naszym zadaniem jest  kształtowanie  poczucia  więzi  emocjonalnej  ze  swoją  rodziną  rozwijanie
u dzieci sprawności manualnej.

*Poćwiczymy!- dzisiaj zabawy / ćwiczenia fitness – kliknij w obrazek.

* Kocham mamę ! - Rozmowa na temat relacji dzieci z ich mamami.( Zabawę może poprowadzić
tata). Rodzic pyta o cechy zewnętrzne i cechy charakteru. Dzieci swobodnie wypowiadają się na
omawiany temat.

*Nauka piosenki - „Dziękuję Mamo! Dziękuję Tato!” - kliknij tutaj

Uczyliście mnie chodzić
Uczyliście mnie mówić 
Jak się zachowywać 

Jak zwracać się do ludzi
Ja mogę na Was liczyć 
Wiem, że mi pomożecie 
Najlepszych mam rodziców 
Na całym wielkim świecie

Refren:
Dziękuję mamo, dziękuję tato,
Za każdą zimę, za każde lato
Dziękuję mamo, dziękuję tato 
Za to, że macie dla mnie czas 
Bardzo kocham Was 2x

A najpiękniejsze chwile
Są kiedy mnie tulicie 
Dajecie mi buziaki

https://www.youtube.com/watch?v=j09kDRPi3tE
mailto:edukacjadomowamisie@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=9iOLdoHhLpc


Idziemy tak przez życie.
Co mogę dla Was zrobić?
Jak mogę się odwdzięczyć
Jesteście w moim sercu 
Będziecie w mej pamięci. 

*Rysuj  z  ciocią  Kamą –  dzisiaj  w  naszym cyklu  „Gra  wyturlaj  kwiat”  Pani  Kamila  pomaga
przygotować laurkę dla mamy. Kliknij na obrazek.

*Pomysły na laurkę dla Mamy 

Do wykonania laurki potrzebujesz: kilka kolorowych kartek z bloku rysunkowego (kolory: cielisty,
zielony i  wybrane kolory  na kwiatki),  kartkę  z  bloku technicznego w dowolnym kolorze,  klej,
nożyczki, ołówek, opcjonalnie linijkę. 

Pracę  rozpoczynamy  od  odrysowania  dłoni  dziecka  i  jej  wycięcia.  Odkładamy  ją  na  bok
i wycinamy elementy potrzebne do wykonania kwiatów. 

https://www.youtube.com/watch?v=IS1X9O292X4&feature=youtu.be


Sięgamy po kartkę w wybranym kolorze i kładziemy ją pionowo. Żeby zrobić jednego kwiatka
musimy wyciąć dwa paski o szerokości około 1 cm. Każdy pasek przecinamy na pół. W ten sposób
powstaną cztery kawałki.

Jeden  z  nich  kładziemy  przed  sobą  na  stoliku  i  smarujemy  klejem  środkową  część  paska.
Przyklejamy do niego kolejny pasek (powstanie taki krzyżyk). Ponownie smarujemy klejem środek
i przyklejmy kolejny pasek, ale tym razem na skos. Podobnie postępujemy z ostatnim paskiem.
Potem smarujemy klejem końcówki pasków i kierujemy je do środka. Wycinamy kółeczko w innym
kolorze niż płatki i przyklejmy na środku (w miejscu gdzie połączyły się wszystkie paski). Na jedną
laurkę potrzebujemy trzy takie kwiatki.



Następnie sięgamy po zieloną kartkę i wycinamy trzy paski o szerokości około 1 cm. Powstaną z
nich łodygi. Kartkę z bloku technicznego składamy na pół i możemy już przykleić elementy laurki.
Zaczynamy od przyklejenia dłoni.  Ważne- klejem smarujemy fragment  dłoni  i  kciuk.  Pozostałe
cztery palce będą obejmować bukiet, ale o tym za chwilę. Dłoń przyklejamy przy krawędzi kartki
(odcinamy  fragment  ręki,  który  wychodzi  poza  kartkę).  Następnie  przyklejamy  zielone  paski-



łodygi.  Na ich  końce  przyklejamy wcześniej  przygotowane  kwiaty.  Teraz  wracamy do palców.
Smarujemy klejem końcówki palców i lekko zaginamy do środka dłoni. Laurka gotowa!



*Karta pracy – Wytnij ramkę i ozdób kolorowym papierem. Włóż do środka zdjęcie i sklej.


