18. 05.2020 Dzień Mamy Pszczółki

1. Zwracanie uwagi na kalendarz- liczenie dni, miesięcy, ustalanie daty, pory roku, pogody za
oknem,
2. Zapalenie świecy zapachowej,
3. Masaż ręki,
4. Zabawa paluszkowa
Na wysokiej górze
stoi zamek mały,
Każdy chce w nim mieszkać,
bo jest piękny cały,
W każdej wieży zamku,
Rycerz w oknie stoi,
Ilu jest rycerzy licz
ze mną powoli,
A na drugiej górze,
stoi mały palec
Każdy chce w nim mieszkać ,
bo jest piękny cały,
W każdej wieży zamku
Księżniczka w oknie stoi
Ile jest księżniczek licz
ze mną powoli
Dzieci wyciągają palce przed siebie palce są zaciśnięte w piąstkę , prostują palce wyciągając je ku
górze, obracają dłoń w jedną i drugą stronę , poruszają kolejnymi palcami. Dzieci dotykają kolejnych
palców licząc głośno. Wyciągają drugą rękę przed siebie , palce są zaciśnięte w piąstkę, prostują palce
, obracają dłoń w jedną i drugą stronę , poruszają kolejnymi palcami. Dzieci dotykają kolejnych
palców licząc głośno.

5. Praca z wierszem B. Formy Serduszko :
Duże czerwone serduszko ,
Gorące świecące słoneczko,
Od dziecka twego ukochanego,
To prezent dla ciebie mateczko,
Olbrzymie bukiety kwiatów,
Niosą dziś wszystkie dzieci,
Wietrzyk nucący piosenkę dla mamy,
Po niebie przed siebie w dal leci.

6. Rozmowa z dzieckiem o dniu mamy. Przytulenie i wspólna zabawa przy ulubionej muzyce.
Dla kogo było serduszko z wiersza ?, Co dają dzieci mamą ? Kto kocha swoje dzieci
najmocniej na świecie?
7. Magiczne pudełko zabawa sensoryczna :
Różnego rodzaju przedmioty wkładamy do pudełka. Dziecko wkładając rękę do pudełka
odgaduje i bada przedmiot trzymany w dłoni.
8. Praca plastyczna :
Mama Królewna z butelki: Butelka po dezodorancie w kulce, karton, kolorowa bibuła,
patyczek higieniczny cekin, flamaster, papierowe harmonijkowe paseczki, plastelina, klej i
nożyczki.
1. Butelkę po dezodorancie oklejamy bibułą. Patyczek higieniczny przecinamy na połowę, a
jego końcówki malujemy pisakiem. Z papieru wycinamy koronę i ozdabiamy ją plasteliną.
2. Do butelki doklejamy ręce z patyczków. Elementy twarzy wyklejamy z plasteliny. Z
plasteliny i cekina robimy pasek. Na głowie umieszczamy koronę oraz włosy z papierowych
paseczków.

