DZIEŃ 1 – 25.05.2020
TEMAT: MOJA MAMA
CELE OGÓLNE: poszerzanie wiadomości na temat zawodów wykonywanych przez mamy;
Środki dydaktyczne: obrazki- motyl, aparat, mrówka, ananas, cyferki 1-4 (zał.1); karta pracy nr4, str.22(zał.2); kartka; kredki; zdjęcie
dziecka; kartka z papieru technicznego, brystolu, bądź pomalowana tektura; kolorowe papiery/bibuła itp.; nożyczki; klej;

I „Czym będziemy się zajmować?”
Do zadania potrzebne są cztery obrazki - motyl, aparat, mrówka, ananas. Na odwrocie musimy napisać
cyferki od 1 do 4, w takiej kolejności jak jest zapisane (motyl- 1, aparat-2, mrówka- 3, ananas- 4). Możemy
również przykleić cyferki z załącznika.
Rozkładamy przed dziećmi 4 kartki z cyferkami (zał.1), które na odwrocie mają obrazki. Dzieci układają je w
kolejności od 1 do 4, następnie odwracają kartki. Odgadują, co znajduje się na kolejnych obrazkach.
Prosimy aby podały nazwy, oraz pierwsze literki przedmiotów. Zapisują po kolei te literki, następnie czytają
powstały wyraz- MAMA.
II „Co lubi moja mama?”
Doskonalenie umiejętności wypowiadania się, dzielenia doświadczeniami i emocjami, technika
niedokończonych zdań. Dziecko po kolei kończy zdania dotyczące mamy, np.
- Moja mama jest…
- Moja mama lubi…
- Moja mama nie lubi.…
- Ulubionym kolorem mojej mamy jest…
- Z mamą lubię najbardziej…
- Moja mama jest najlepsza, ponieważ…
Mamy sprawdzają, czy wszystko się zgadza 
III „Moja mama”
Wykonanie kart pracy nr4, str.22- dzieci mają narysować swoją mamę w ramce, na talerzu jej ulubione
danie, a kredkę pokolorować na jej ulubiony kolor.
IV „Zawody mam”
Zajęcia dydaktyczne, przypomnienie nazw zawodów wykonywanych przez mamy. Zadajemy dzieciom
pytanie, czym zajmują się ich mamy- próbują opowiadać gdzie mama pracuje, jak daleko, czy wiedzą gdzie,
co robi, oraz jak nazywa się jej zawód. Dzieci mogą na kartce narysować swoją mamę w pracy.
V „Jak mogę pomóc mamie?”
Uwrażliwienie dzieci na konieczność pomocy rodzicom w domu. Zadajemy pytania: Czy mamy pracują tylko
poza domem? Jakie obowiązki wykonują w domu? W których obowiązkach mogą im pomóc dzieci?
VI „Całusy dla mamy”
Zabawa plastyczna, obrazy dla mam ze zdjęciami dzieci.
Robimy dzieciom zdjęcia w pozie przesyłania całusów, potem je drukujemy. Każde dziecko przykleja
swoje zdjęcie na kolorową kartkę z bloku technicznego (w lewym dolnym rogu). Obok pisze swoje
imię. Następnie ozdabia kartkę serduszkami wyciętymi z kolorowego papieru (najlepiej ozdobnego,
do pakowania prezentów). Nakleja je tak, żeby leciały jak wysyłane całusy. Rezultatem pracy są prezenty
dla mam.
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