
25.05.2020r.poniedziałek ,grupa OB. 

Temat  dnia :Moja mama. 

1.Zapraszam do ćwiczeń porannych. 

https://www.youtube.com/watch?v=oc4QS2USKmk 

 

. 

2. Zadanie - dziennikarski wywiad „ Czy znasz swoja mamę?” 

Weźcie coś do ręki co przypominać będzie mikrofon i …. podajcie go 

mamie. A mama niech zada swojemu dziecku takie pytania./ dziecko 
odpowiada/ 

Jaka jest Twoja mama? Jak wygląda? (Opisz , kolor oczu , włosów) 

Ile lat ma Twoja mama? 

Co lubi jeść Twoja mama?/ ulubiona potrawa/ 

W co Twoja mama lubi się ubierać? 

Jaki jest ulubiony kolor mamy? 

Jakie są ulubione kwiaty? 

Co często mówi do Ciebie Twoja mama ? 

Co Twoją mamę uszczęśliwia? 

Co mamę denerwuje? 

Gdzie chciałbyś pójść lub pojechać z mamą? 

Gdzie mama chciałaby spędzić wakacje? 

Czy jest coś czego mama się boi lub czego się bała gdy była mała? 
/koronawirusa boimy się wszyscy, więc niech będzie to coś innego/ 

Czy jak mama była mała to miała jakieś zwierzątko? 

Za co kochasz swoja mamę? 

…....................................? miejsce na dodatkowe pytanie 

Skończony wywiad ? To teraz ja mam do Was pytanie ? / na to pytanie 

dziecko powinno umieć odpowiedzieć 

https://www.youtube.com/watch?v=oc4QS2USKmk


Jaki zawód wykonuje mama? 

Czy lubi swoją pracę? I co w pracy robi ? 

/jeśli mama obecnie zajmuje się domem i dziećmi,/ to  też  praca/, to 
zapytajcie jaki zawód chciałaby wykonywać i jaka praca jej się podoba 

Wywiad możemy powtórzyć  z tatą/ tym razem tata dowie  się czegoś 
ciekawego o sobie  

 

 

 

 

4.„Kolory mojej mamy” – R. rozkłada kredki , mazaki Wydaje polecenia: Weż do ręki 

kredkę lub mazak takiego samego koloru jak…, np.  

– podoba się twojej mamie,  

– przypomina sukienkę twojej mamy,  

– pasuje do oczu twojej mamy,  

– przypomina kapelusz twojej mamy,  

– nie pasuje do twojej mamy 

 

5.Mama w kuchni – zabawa ruchowa do piosenki.  

Dziecko  maszerują po kole, śpiewając zwrotki piosenki. Podczas refrenu zatrzymuje się i 

klaszcze rytmicznie w dłonie  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vlDHyfQ4920  

Po zakończeniu zabawy R. zaprasza dzieci do wspólnego powtarzania tekstu piosenki. 

Dziecko proponuje  gesty, które pomogą wypowiadać tekst rytmicznie np. tupanie, klaskanie, 

podskakiwanie, przeskakiwanie z nogi na nogę itp. 

 

Posłuchaj , spróbuj się nauczyć i zaśpiewać swojej mamie-  zaśpiewaj swojej mamie masz 

czas do jutra 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RvHfN-4Va4g  

 

https://www.youtube.com/watch?v=IdxQW3jqYtA 

 

6.„Układanie bukietów dla mam” – rysowanie kwiatów dla mamy, możesz wyciąć z 

kolorowego papieru. Nakleić na złożoną kartkę, możesz spróbować napisać krótkie życzenia 

Możesz skorzystać z zamieszczonego filmiku 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LMmY4CBnJqc  

  

 

7.Wykonaj proszę zadania w karcie pracy nr.4 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vlDHyfQ4920
https://www.youtube.com/watch?v=RvHfN-4Va4g
https://www.youtube.com/watch?v=IdxQW3jqYtA
https://www.youtube.com/watch?v=LMmY4CBnJqc


Praca z KP4.24a – meblowanie i dekorowanie pokoju zgodnie z instrukcją, czytanie prostych 

wyrazów.  

 Praca z KP4.24b – czytanie tekstu z poznanych liter, pisanie wyrażeń po śladzie, rysowanie 

mamy i tego, co lubi mama.  

Dla chętnych. 

http://nowowydane.pl/cen/1855-labirynt-dla-dzieci-do-wydruku-rybka  

 

MIŁEJ  ZABAWY!!! 

http://nowowydane.pl/cen/1855-labirynt-dla-dzieci-do-wydruku-rybka

