1. Zabawa ruchowa w języku angielskim „The wheels on the bus”
https://www.youtube.com/watch?v=3h50Bnmgsbc
2. Zabawa „ Poranek z mamą”.
Wyposażenie kuchni: stolik, kubeczki, talerzyki, owoce i warzywa, pieczywo,
wędlina, ser, masło.
Tata zaprasza dzieci do przygotowania śniadanie dla mamy np.: herbatę, kawę,
kanapki, płatki z mlekiem, serwują owoce lub warzywa.
Przed rozpoczęciem przygotowania śniadania dla mamy, pamiętaj umyć ręce!!!
3. Utrwalenie słów piosenki „Dziękuję mamo! Dziękuję tato!” - zaśpiewanie
piosenki mamie.
https://www.youtube.com/watch?v=j09kDRPi3tE
1.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.
Ref: Dziękuje mamo, dziękuje tato
za każdą zimę, za każde lato
dziękuje mamo, dziękuje tato
za to że macie dla mnie czas
bardzo kocham Was!
Bardzo kocham Was!
2. A najpiękniejsze chwilę są kiedy mnie tulicie
dajecie mi buziaki idziemy tak przez życie
co mogę dla Was zrobić? jak mogę się odwdzięczyć?
jesteście w moim sercu będziecie w mej pamięci
Ref: Dziękuje mamo, dziękuje tato….
4. Rozmowa z dziećmi „Co robi moja mama?” (załącznik nr 1)
Obrazki kobiet wykonujących różne zawody. Rozmawia z dziećmi o pracy, jaką
wykonują mamy. Nazywają czynności, jakie wykonują panie na obrazkach.
5. Zabawa dydaktyczna „Zakupy z mamą”.
Opakowania po produktach (spożywczych, chemicznych, pudełka po butach,
opakowania po sprzęcie gospodarstwa domowego, kosmetykach) reklamówki,
dziecięcy koszyk sklepowy. Dzieci wybierają do koszyka produkty, które najczęściej
kupują z mamą. Nazywają produkty. Opowiadają, co chciałyby kupić mamie, gdyby
zarabiały pieniądze.
6. Bukiet dla mamy i taty - dzieci 3 –letnie (załącznik nr 2)
Dla każdego dziecka: wyprawka plastyczna, karta nr 11, klej, kolorowy karton,
zieloną kredkę.
Dzieci:
− wypychają z karty nacięte kształty,
− układają koła według instrukcji i tworzą z nich kwiaty,
− przyklejają na kartonie obrazek wazonu, a potem – kwiaty ułożone z kół,
− dorysowują kredką łodygi.

7. Bukiet dla mamy i taty – dzieci 4 –letnie (załącznik nr 3)
Dla każdego dziecka: wyprawka plastyczna, karta nr 12, klej, kolorowy karton,
zielony papier kolorowy, kredki, nożyczki.
Dzieci:
− wyjmują z karty nacięte kształty,
− przyklejają obrazek wazonu, mogą go udekorować na kartonie,
− zaginają koła według instrukcji i układają z nich kwiaty nad wazonem,
− dorysowują łodygi.
8. Ćwiczenia ortofoniczne na podstawie wiersza B. Szelągowskiej „Moja
rodzina”.
R. prezentuje wiersz. Powtarza treść wiersza powtórnie, a dzieci powtarzają fragment
tekstu: ta, to, ti, ta, ti, tom!
Kocham ciebie i nasz dom.
Piękny uśmiech, dobre serce;
wszystko umie zrobić sama.
Kocha mnie najbardziej w świecie.
To jest właśnie moja mama!
Ta, to, ti, ta, ti, tom!
Kocham ciebie i nasz dom.
Zawsze chętnie mi pomagasz,
kiedy jesteś obok, tato.
Z Tobą czuję się bezpiecznie.
Kocham Ciebie właśnie za to!
Ta, to, ti, ta, ti, tom!
Kocham ciebie i nasz dom.
Dom to miejsce wyjątkowe.
Może być na końcu świata!
Najważniejsza jest rodzina,
czyli mama, ja i tata!
Ta, to, ti, ta, ti, tom!
Kocham mamę, tatę, dom.
9. Ćwiczenia słuchowe „Kto mieszka w tym domu?”
R. podaje nazwy członków rodziny, dzieląc je rytmicznie (na sylaby), a dzieci podają
pełną nazwę. Następnie chętne dzieci podają nazwy członków własnej rodziny,
dzieląc je rytmicznie (na sylaby), a pozostali domownicy odgadują, o kogo chodzi,
np.: ma-ma, ta-ta, brat, sios-tra, dzia-dek, bab-cia, cio-cia, wu-jek.
10. Karta pracy, cz. 2, nr 49. (załącznik nr 4) – zadanie dla 4 -latków
Dzieci:
− obrysowują kształty prezentów,
− kolorują wybrany prezent,
− dzielą rytmicznie (na sylaby) nazwy prezentów,
− kolorują serca według wzoru.
11. Zabawy ruchowa na świeżym powietrzu - „Mamo, mamo, ile kroków do domu?”
Skakanki. R. wyznacza start i metę za pomocą skakanek. Dzieci stają na starcie, a
R. na mecie. Dzieci zadają pytanie: Mamo, mamo, ile kroków do domu? I odmierzają
tyle kroków, ile zaproponuje R.
12. Narysuj prezent dla mamy – załącznik nr 5
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