25-28 MAJA

„ŚWIĘTO MAMY I TATY”
I. MOJA MAMA
1. Jaka jest moja mama?
Spróbuj opisać słownie swoją mamę w dwóch zdaniach, przelicz słowa w
wypowiedzianym zdaniu.
2. Znajdź mamę -zabawa ruchowa (w parze z mamą).
Ułóż z liter alfabetu wyraz mama, następnie wybierz z alfabetu po cztery
litery ,,M" i ,,A" . Ułóż je na podłodze w 4 rzędach, jeden pod drugim po
cztery kartoniki. Postarajcie się układać litery daleko od siebie, by
pomiędzy nimi można było zmieścić stopę. Układajcie litery wielkie
i małe. Następnie mama będzie mówiła jak masz się poruszać według
określonych kierunków np. w lewo, w prawo, do przodu, do tyłu. Idąc
według określonego kodu ułóż wyraz mama. Potem zamień się z mamą
rolami.
3. Co lubię robić z moją mamą? Pokaż czynność za pomocą gestu.
4. Kolory mojej mamy. Rozłóż kolorowe krążki, kredki lub klocki. Stań
obok koloru, który np.
- podoba się twojej mamie
- przypomina kolor ulubionej sukienki twojej mamy
- przypomina kolor włosów twojej mamy
- kolor którego mama nie lubi.
PRACA Z KP.4.24A
PRACA Z KP.4.24B
5. Bukiet dla mamy - zabawa matematyczna.
Narysuj 3 wazony.
W pierwszym wazonie narysuj 2 kwiatki czerwone, w drugim wazonie
narysuj 3 kwiatki różowe, w trzecim wazonie narysuj 4 kwiatki żółte.
Oblicz ile kwiatków jest w 3 wazonach i zapisz działanie cyframi
i znakami matematycznymi. W którym wazonie jest najmniej kwiatów
a w którym najwięcej.

II. MÓJ TATA
1. Zapoznaj się z wierszem (poproś rodziców o przeczytanie).
„Mój tato” Bożena Forma
Chodzimy z tatą na długie spacery,
mamy wspaniałe dwa górskie rowery.
Po parku na nich często jeździmy
i nigdy razem się nie nudzimy.
Gdy mroźna zima nagle przybywa
i ciepłym szalem wszystko okrywa,
bierzemy narty i śnieżne szlaki
wciąż przemierzamy jak szybkie ptaki.
Często chodzimy razem do kina,
lubimy obaj, gdy dzień się zaczyna.
Takiego mieć tatę to wielkie szczęście
- życzeń mu składam dziś jak najwięcej.
Odpowiedz na pytania:
- jak ma na imię twój tata?
- opisz słownie jak wygląda twój tata?
- co lubisz robić z tatą?
- kim jest z zawodu twój tata
- jakie ma hobby? (czyli co lubi robić?)
2. Tata i ja - zabawa w parach. Odgrywanie scenek z tatą np.
- tata z dzieckiem idą na spacer
- tata z dzieckiem grają w piłkę
- tata z dzieckiem siłują się
- tata z dzieckiem jadą na rowerze.
PRACA Z KP.4.25A
PRACA Z KP.4.25B
3. MÓJ TATA W PRACY - praca plastyczna dowolną techniką. (Przygotuj
karton, farby lub kredki.) Namaluj lub narysuj, co robi twój tata w pracy.
Opowiedz o swoim rysunku.

III BRAT I SIOSTRA
1. Porozmawiaj o swoim rodzeństwie, (jeśli je masz), z mamą z tatą.
Rodzice zadają pytania.
- Czy masz rodzeństwo starsze czy młodsze?
- Czy masz brata czy siostrę?
- Jak oni mają na imię?
- Za co lubisz swoje rodzeństwo?
- Czy chętnie bawisz się ze swoim rodzeństwem?
- Jakie są wasze wspólne ulubione zabawy?
- Czy czasem denerwujesz się na swoje rodzeństwo?
- Co jest najczęściej przyczyną konfliktów?
2. Zabawa matematyczna pt: RODZINA.
Mama, tata, dzieci wybrali się do lasu na spacer, żeby odszukać ukryty
skarb. Wcześniej otrzymali mapę, na której była opisana droga do skarbu.
(Przygotuj kartkę w kratkę i ołówek.) Narysuj drogę do skarbu według
kodu. (Jedna mała kratka to jeden krok).
Polecenie:
- idź prosto 5 kroków
- skręć w lewo (do góry) i zrób 4 kroki
- idź prosto 6 kroków
- skręć w prawo (w dół) 7 kroków
- idź prosto 10 kroków i odnajdziesz skarb.
PRACA Z KP.4.26A
PRACA Z KP. 4. 26B
PRACA Z KP .4 28A
IV. Z RODZINĄ NAJLEPIEJ
1. Rodzina -poszukaj zdjęć rodziny, obejrzyj je wspólnie z rodzicami
i rodzeństwem. Podajcie nazwy członków każdej z rodzin. Czym różnią
się członkowie rodziny (płeć, wiek, wygląd itd.)
Kim są dla was poszczególni członkowie rodziny: mama, tata , babcia,
dziadek, ciocia, wujek, siostra , brat.
2. Odszukaj 3 przedmioty należące do mamy i trzy przedmioty należące do
taty.
3. Posłuchaj piosenki ,, MOJA WESOŁA RODZINKA'' (Daje wam link
i tekst do piosenki) https://www.youtube.com/watch?v=9CAEhPUDlA4

My rodzinę dobrą mamy,
zawsze razem się trzymamy!
I choć czasem czas nas goni,
My jak palce jednej dłoni!
Ref.: Mama, tata, siostra, brat
I ja – to mój mały świat!
Dużo słońca, czasem grad –
To wesoły jest mój świat!
Mama zawsze kocha czule,
ja do mamy się przytulę,
w bólu, żalu i rozterce,
bo mam mama wielkie serce!
Ref.: Mama, tata, siostra, brat…
Z tatą świetne są zabawy,
z nim świat robi się ciekawy!
Tata ma pomysłów wiele,
jest najlepszym przyjacielem!
Ref.: Mama, tata, siostra, brat…
Gdy napsocę i nabroję,
stoję w kącie, bo się boję!
Tata skarci, pożałuje,
a mamusia pocałuje!
Ref.: Mama, tata, siostra, brat…
Kiedy nie mam taty, mamy,
wszyscy sobie pomagamy!
I choć sprzątać nie ma komu,
jest wesoło w naszym domu!
Ref.: Mama, tata, siostra, brat…

4. Dokończ zdanie Dom to ______________________________
V. PIKNIK Z RODZINĄ
1. Co możesz zabrać na piknik z rodziną? Narysuj 5 rzeczy i podaj, jaką
głoską się rozpoczynają i jaką kończą.
2. Przygody na pikniku - zabawa matematyczna. Rozwiąż zadanie
wykorzystując nakrętki po napojach lub klocki. Ułóż działanie
z wykorzystaniem liczmanów. Zapisz działanie wykorzystując cyfry
i znaki matematyczne.
TREŚĆ ZADANIA:
Na piknik mama Zosi włożyła do koszyka 4 jabłka i 3 gruszki.
Ile owoców było w koszyku? Zapisz działanie i oblicz.
Na pikniku brat Zosi Marek zjadł 2 jabłka. Ile jabłek zostało w koszyku.
Zapisz działanie i oblicz.
3. Letni piknik - zabawa tematyczna z wykorzystaniem koców zabawek,
misiów, lalek według własnego pomysłu. Zaproś do udziału w zabawie
rodziców i rodzeństwo.
4. Narysuj obrazek pt: ,,Moja rodzina na pikniku”

