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Witamy wszystkie Biedroneczki.
Mamy nadzieję, że jesteście gotowi na nasze zajęcia.
Zapraszamy i życzymy miłej zabawy!
Zadanie 1.
Posłuchajcie opowiadania L. Krzemienieckiej „Dobra to chatka, gdzie mieszka matka”
ilustrowanego obrazkami.
https://www.youtube.com/watch?v=c13RMjWSDjM

Rozmowa na temat wysłuchanego opowiadania:
•
•
•
•
•

Jakie postacie występują w baśni?
Dlaczego Jaś poszedł w świat?
Czy znalazł pracę?
Kogo spotkał, szukając pracy?
Co zdarzyło się w drodze powrotnej do domu?

Zadanie 2
Za co kochamy swoją mamę?– rozmowa z dzieckiem. Dziecko próbuje dokończyć zdanie:
„Kocham moją mamę za to, że...”.
„Jak możemy zwracać się do mamy?” Wyklaskaj sylaby w wyrazach:
„mama”,„mamusia”,„mamunia”,„mamuśka”,„mamcia”. Policz ile ich jest w każdym wyrazie.
Zadanie 3.
Teraz troszkę ćwiczeń, zapraszamy na ruchowe koło fortuny.
https://wordwall.net/pl/resource/1018900/ruchowe-ko%C5%82o-fortuny
Zadanie 4.
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Podziel na sylaby, a jeżeli potrafisz na głoski nazwy rysunków – prezentów dla rodziców.
Pokoloruj rysunki.
4 –latki karta pracy,cz.2 s.49
Obejrzyj obrazek. Powiedz, co Lenka lubi robić z tatą. Spróbuj narysować pod obrazkiem, co
Ty lubisz robić z tatą.
Zadanie 5.
Logopedyczne koło fortuny – zakręć kołem i wykonaj zadanie
https://wordwall.net/pl/resource/1033592/zaj%c4%99cia-logopedyczne/logopedyczneko%c5%82o-fortuny
Myślimy, że podobała się Wam zabawa i wykonaliście wszystko SUPER!
Zadanie 6.
Zabawa relaksacyjna „List do mamy”- zabawę wykonujemy z Rodzicem
lub starszym rodzeństwem . Zabawę wykonujemy przemiennie.
Kochana mamo (rysujemy serce i wykrzyknik)
Uśmiechnij się do mnie wesoło (rysujemy uśmiech)

Zróbmy razem duże koło (rysujemy koło)
Poskacz ze mną w kałuży („chlapiemy” plecy paluszkami, pstrykanie wszystkimi
palcami)
Szczególnie po wielkiej burzy (rysujemy błyskawicę)
Narysujmy razem słonie (powoli kroczymy wewnętrzną stroną dłoni)
Małe żółwie, może konie (szybko, z wyczuciem stukamy dłońmi zwiniętymi w pięści)
Piękny bukiet zrobię sam (rysujemy kwiatka)
I w prezencie Tobie dam (przytulamy dziecko siedzące przed nami)
Na zakończenie utrwalcie wiersz „Święto Matki”, żebyście 26 maja (wtorek) wręczyły
kochanym Mamusiom wykonane laurki , wyrecytowały wiersz i zaśpiewały piosenkę.
„Święto Matki”
Kochana mamo w dniu Twojego święta
bądź zawsze miła i uśmiechnięta.
Wypakuj proszę z tego woreczka
wszystkie życzenia od Twego dziecka.
Radość i uśmiech, miłość i zdrowie,
szczęście i sukces na Twojej drodze.
Niech towarzyszą Ci nieustannie,
a wszystkie smutki niech zginą marnie.
Po całym tygodniu ciężkiej pracy zasłużyliście na nagrodę!!!

Trzymajcie się zdrowo. Radosnego weekendu dla Was i Waszych Rodziców.

