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„Codzienne obowiązki”  

 

Witajcie kochani! 

W tym tygodniu temat wyjątkowy bo.. dotyczy waszej mamy  

 

1. Jak zawsze zaczynamy od porannej rozgrzewki "Chu chu ua" : 

https://www.youtube.com/watch?v=wl2rNy_i94o 

 

 

2. „Cztery pory roku z mamą" - posłuchajcie opowiadania: 

Mama ma zawsze ciekawe pomysły na zabawę. Ola bawi się wspaniale z mamą przez 

cały rok. Wiosną sadzą kwiaty w ogrodzie. Podlewają je, pielęgnują i obserwują, jak 

rosną (kucając, dzieci przechodzą do pozycji stojącej). Często jeżdżą na rowerach po 

parku (leżą na plecach i ruszają naprzemiennie nogami). Mama uwielbia śpiew 

ptaków. Rozglądają się więc uważnie (siedząc, poruszają głową w prawo / lewo) 

i nasłuchują ich śpiewu… (mówią: ćwir, ćwir, ćwir). W lecie, kiedy jest ciepło, 

wyjeżdżają nad jezioro. Mama świetnie pływa i uczy tego Olę (poruszają ramionami 

naprzemiennie do przodu i do tyłu). Jest przy tym zawsze dużo zabawy… (mówią: 

plusk, plusk, plusk). Jesienią całą rodziną wybierają się na długie spacery po lesie 

(maszerują w różnych kierunkach). Zbierają wtedy grzyby (wykonują skłony z prawej / 

lewej strony) i obserwują kolorowe liście na drzewach. Liście, leżące na trawie, tak 

przyjemnie szeleszczą podczas spaceru… (wypowiadają na wydechu: szyyyy). Zimą 

mama i Ola często chodzą na lodowisko (naśladują jazdę na łyżwach). Czasem jeżdżą 

na nartach (balansują ciałem i poruszają rękami jak przy jeździe na nartach). Śnieg 

podczas mrozu skrzypi pod nogami (tupią i mówią: skrzypu, skrzyp). Kiedy po 

aktywnym dniu Ola kładzie się do łóżka (leżą na plecach), chętnie wspomina zabawy 

z mamą i szybko zasypia… (głębokie wdechy i wydechy).  

 

3. "Moja mama" - posłuchajcie piosenki : 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=9EaJmJhPiqE&feature=emb_tit

le 

Czy potraficie odpowiedzieć na pytanie co robi mama?  

https://www.youtube.com/watch?v=wl2rNy_i94o
https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=9EaJmJhPiqE&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=9EaJmJhPiqE&feature=emb_title


Co Wy lubicie robić z mamą najbardziej? 

 

4. "Mama nie zna nudy" :) 

Spójrzcie na ilustracje i spróbujcie opowiedzieć przedstawioną na niej sytuację, 

starajcie się zauważyć jak najwięcej szczegółów. 

 

5. "Półka na zabawki" - gra interaktywna :) 

Czas poćwiczyć Wasze oczka!  

https://view.genial.ly/5ec638186e4bae0d1af48f15 

 

Czy Wy macie porządek na półkach z zabawkami? Jeśli nie to zróbcie dzisiaj 

niespodziankę Rodzicom i uporządkujcie swoje zabawki. 

 

6. "Korale dla mamy" - propozycja pracy plastycznej. 

Jak sami wiecie zbliża się bardzo ważne święto "Dzień mamy", z tej okazji możecie 

wykonać dla swojej mamusi korale. Przesyłam Wam kilka propozycji :) 

 

7. Przesyłam dla chętnych Karty Pracy: 

- "Podwieczorek dla mamy" 

- "Pomóż mamie znaleźć but, który nie ma pary" 

- "Które ubrania i dodatki kojarzą się z mamą, a które z tatą" 

 

https://view.genial.ly/5ec638186e4bae0d1af48f15


 



 


