Temat kompleksowy : Moja kochana mama
Cele ogólne:
• Kształtowanie umiejętności do nauki pisania i czytania.
• Rozwijanie sprawności narządów mowy.
• Rozwijanie pamięci.
• Rozwijanie motoryki małej.
Cele szczegółowe:
•
•
•
•
•

Łączy w pary dużą i małą literę.
Wykonuje ćwiczenia usprawniające narząd mowy.
Potrafi wymienić informację dotyczące swojej mamy.
Potrafi podporządkować się do ustalonych zasad.
Wykonuje prace plastyczne kierując się kreatywnością.

Przebieg zajęć:
Zachęcam rodziców lub rodzeństwo do udziału w rymowance wraz z dzieckiem. :)
Powitanka -rymowanka
Podaj mi rękę podaj mi drugą
W kółko obróćmy się
Skoczmy wysoko
Klaśnijmy w dłonie- tak przywitajmy się.
Beata Gawrońska

Ćwiczenia usprawniające narządy mowy- Gimnastyka Buzi i języka.

Zabawa dydaktyczna „ Literkowe kwiaty dla mamy”. Zachęć dziecko do wspólnej zabawy.
Usiądźcie na dywanie. Przed wykonaniem zadania należy wyciąć kwiatki. Po wycięciu kwiatków
należy je rozłożyć na dywanie dzieci łączą kwiatek zawierający dużą i małą literkę przyklejając je
do kartki z narysowanym wazonem. Przyklejamy kwiatki z literką duża i mała do wazonu tak aby
powstał bukiet.

Wycinamy kwiatki

Wycięte kwiatki rozsypujemy np. na dywanie.

Układamy kwiaty w wazonie łącząc w pary duże litery z małymi.

Zabawa orientacyjno-porządkowa „ Mama czarodziejka”. Do tej zabawy potrzebna będzie nam
wesoła melodia oraz różdżka ( różdżką może być wszystko). Wszystkie mamy zamieniają się w
czarodziejki:):):):)Mamy włączają wesoła muzykę i biorą różdżkę ustalając zasady gry; Dziecko
tańczy w rytm wesołej muzyki gdy muzyka cichnie mama czarodziejka mówi „ abra kadabra lulu
plum zamień się w np. żabkę „ i dziecko zamienia się w żabkę . Czynność powtarzamy kilka razy.
Zabawa quiz „Czy znasz swoją mamę?” - W tej zabawie mogą wziąć udział wszyscy domownicy.
Dziecko/dzieci siadają na dywanie w siadzie skrzyżnym jeden z rodziców czyta pytania dotyczące
mamy na które odpowiadają dzieci. Oczywiście w tej zabawie nie ma wygranych i przegranych
chodzi o dobrą atmosferę:):):)
- Ulubiony serial twojej mamy?

- Jaki jest kolor oczu twojej mamy?
- Jaką potrawę najbardziej lubi twoja mama?
- Najlepsza koleżanka mojej mamy ma na imię…?
- Jakie ciasto twoim zdaniem udaje się mamie najbardziej?
-W jakiej pracy domowej najczęściej pomagasz mamie?
Zabawa „ Planszówka” Na dużym kartonie/kartkach A4 narysujcie węża lub dżdżownicę.
Podzielcie planszę na małe kawałki i ustalcie, co stanie się z graczem, gdy trafi na dane pole.
Zadania mogą być miłe ( całus od mamy), trudne (zjeść plasterek cytryny) lub śmieszne ( udawać
na dywanie płynącą rybkę). Po ustaleniu zasad czas na poważną grę:) Ważne, by wszyscy
członkowie rodziny wykonywali zadania solidnie – dzięki temu dziecko uczy się, że rodzice
poważnie traktują reguły, a ono jest dla nich prawdziwym partnerem do prawdziwej gry.
Kostkę do gry znajdziecie Państwo w pliku „Karta pracy”.
Zabawa grafomotoryczna” Tulipan”- Zadanie polega na tym, aby dokończyć rysowanie łodyg
kwiatów oraz liści . Na każdej łodydze należy dorysować tyle liści ile wskazuje cyfra poniżej.
Karta z zadaniem została umieszczona w pliku „ karta pracy”.
Praca plastyczna” Laurka dla mojej mamusi” W pracy plastycznej pozwólmy dziecku na dowolność
wykonanej pracy . W tym zadaniu dziecko niech narysuje co tylko chce . W końcu to laurka dla
mamusi będzie na pewno piękna:):):)
******~~~~~~~~*******~~~~~~*******~~~~~~~*******~~~~~~~********~~~~~~******

Z okazji Dnia Mamy
Życzymy Wszystkim Mamą
Dużo cierpliwości, zdrowia i pozytywnej energii.

