Temat 40 (26 maja): Dzień Matki.
Cel i opis zajęć:
Utrwalisz nazwy ludzi, zwierząt, roślin i rzeczy.
Przygotujesz laurkę z okazji Dnia Mamy.
Ułożysz i zapiszesz życzenia dla Mamy.
Spędzisz miło czas ze swoją Rodziną.
Zadania do wykonania :
1. Czy pamiętasz jak mówimy ogólnie na nazwy ludzi (osób), zwierząt, roślin i rzeczy?
Są to rzeczowniki.

2. Sprawdź, czy potrafisz rozpoznawać rzeczowniki. Wykonaj w Kartach ćwiczeń ćw.
14 s. 72.
3. 26 maja obchodzimy Dzień Matki.
Dzień Matki to święto na cześć wszystkich matek obchodzone w wielu krajach
świata. W Polsce święto to, wypadające 26 maja, obchodzono pierwszy raz w 1914
roku w Krakowie. W tym dniu dziękujemy Mamom, bądź bliskiej osobie, która ją
zastępuje, za to, że nas kochają, otaczają opieką oraz wychowują.
4. Wykonaj laurkę dla swojej Mamy (bliskiej osoby) oraz spróbuj zapisać w niej
życzenia.
Możesz obejrzeć bajkę pt.: „Króliczek Alilo - Dzień Matki” ( dla chętnych).
Opowiada o tym jak zwierzątka przygotowywały się do Dnia Matki, jakie prezenty
wręczyły oraz jakie życzenia złożyły.
Link - https://www.youtube.com/watch?v=5EDetnGiEqU
5. Przed Tobą ostatnie, ale bardzo ważne zadanie na dziś. Spędź mile czas ze swoja
Mamą, całą Rodziną. Możecie razem, np.: obejrzeć Wasz ulubiony film/bajkę,
zagrać w ulubioną grę, przygotować wspólnie posiłek, pójść na spacer.

Możesz też pomóc przy codziennych obowiązkach. Pamiętaj Mama i Tata to nie są
roboty 
Materiały: Karty ćwiczeń cz. 5, filmik, kartka, papier kolorowy, kredki, flamastry, klej,
nożyczki.
Zadania rozszerzające ( dla chętnych): Wybierz jedno z podanych zadań.


Naucz się na pamięć wierszyka i powiedz go swojej Mamie.



Mamo, mamo, coś ci dam,
jedno serce, które mam,
a w tym sercu róży kwiat,
Mamo, mamo żyj sto lat.
Naucz się refrenu piosenki. Wspólnie z Mamą obejrzyjcie filmik podczas, którego
zaśpiewasz refren.
Link - https://www.youtube.com/watch?v=IdxQW3jqYtA

Ref. Kocham cię, ti amo, je t'aime
i nie pytaj mnie dlaczego tak jest.
Ty jesteś mą mamą, wspaniałą, kochaną,
jedyną na zawsze i kochasz mnie też. (2x)

