ŚWIĘTO MAMY I TATY – propozycje zadań dydaktycznych
(25-29.05.2020)

ZADANIE 1. Moja mama A. Dziechciarczyk
Moja mama jest wspaniała
Dziś buziaka mi posłała
Uczesała rano włosy
W warkoczyki zwane kłosy
Potem mi śniadanko dała
Pyszny deser obiecała
Do przedszkola poszła ze mną
I odbierze mnie na pewno
Potem razem pobiegamy
Poskaczemy, pohuśtamy
A wieczorem po kolacji
Także będzie moc atrakcji
Mama zrobi fale w wannie
Wyszoruje mnie dokładnie
Pod kołderkę schowa
I powie – do spania gotowa!
A na koniec mnie przytuli
Do snu bajką mnie utuli
Kołysankę mi zaśpiewa
Aż się dziecku zacznie ziewać

Rodzic/ opiekun czyta dziecku wiersz, następnie rozmawia na jego temat
zadając dziecku pytania:
- O czym był wiersz?

-Co robi mama?
- Czy mama ma dużo obowiązków?
- Jakie Twoja mama ma obowiązki?
- Czy pomagasz swojej mamie w domowych obowiązkach?

ZADANIE 2. „Dzień dobry” – zabawa ruchowa.
Dziecko- Rodzic/opiekun witają się wybraną częścią ciała np. rękami, nosami,
łokciami, policzkami.

ZADANIE 3. „Czy znasz swoją mamę, swojego tatę?” – quiz.
- Jaki program telewizyjny ogląda twoja (twój) mama (tata) najczęściej?
- Jaki jest kolor oczu twojej (twojego) mamy (taty)?
- Jaką potrawę najbardziej lubi twoja (twój) mama (tata)?
- Ulubione zajęcie mojej (mojego) mamy (taty) to...?
- Jakie ciasto twoim zdaniem udaje się mamie najbardziej?
- Co twój tata robi najlepiej?
- Jak mama (tata) odpoczywa?
- W jakiej pracy domowej najczęściej pomagasz mamie (tacie)?
Dziecko stara się odpowiedzieć na każde pytanie przeczytane przez Rodzica/
opiekuna.

ZADANIE 4. „Rodzina”
Dziecko ogląda ilustracje, następnie opisuje jak rodziny spędzają czas wolny.
Na zakończenie dziecko opowiada jak sam lubi spędzać czas ze swoją rodziną.

ZADANIE 5. „Rodzinny obiad” – zabawa matematyczna
Pomoce: 3 talerze, paczka makaronu, 3 widelce.
Dziecko rozkłada talerze na stole (przelicza je) oraz widelce (przelicza je).
Następnie Rodzic/opiekun prosi dziecko alby nałożyło na pierwszy talerz 4
makarony, na drugi 5, a na trzeci 6 (dziecko nakładając liczy na głos). Rodzic/
opiekun pyta, na którym talerzu jest najmniej makaronu, a na którym najwięcej?
Następnie prosi, aby na każdym talerzy było tyle samo makaronu.

ZADANIE 6. Znajdź różnicę.

ZADANIE 7. „Chcę być jak mama, chcę być jak tata!”- zabawa z
elementami pokazywania.
Dziecko siedzi na dywanie. Rodzic/opiekun zaczyna mówić zdanie, a dziecko je
dokańcza oraz wykonuje ruch z tym związany:
-Chcę być jak mama bo…
-Chcę być jak tata bo…
Np. chce być jak mama, bo mama pięknie maluje (wykonuje gest
malowania pędzlem).

ZADANIE 8. Moja rodzina B. Forma
Moja rodzina
to ja, mama, tata.
Mam też siostrę Alę
i młodszego brata.
Siostra jest wysoka,
czarne włosy ma,
a braciszek mały

skończył latka dwa.
Wspólne zabawy,
wspólne spacery.
Zimą na narty
latem rowery.
Czas wolny zawsze
razem spędzamy,
bardzo się mocno
wszyscy kochamy.

Rodzic/ opiekun czyta dziecku wiersz, następnie rozmawia na jego temat
zadając dziecku pytania:
- o czym był utwór?
- co to znaczy "rodzina"?
- z ilu osób składa się twoja rodzina?
- jakie imiona noszą twoi rodzice, dziadkowie?

ZADANIE 9. „Rodzina”- rozmowa na temat ilustracji.

Dziecko opisuje ilustracje, opisuje wygląd każdej osoby, oraz przelicza ile jest
członków rodziny. Dzieli wyrazy na sylaby: ma-ma, ta-ta, brat.

ZADANIE 10. Zabawy słowne
Mama i tata to twoi... (rodzice)
Problem to niezwykle łatwy: kim jest dla ciebie tata twojego taty? (dziadek)
Jak nazywamy mamę twojego taty? (babcia)
Zagadka to trudna - ale my odpowiedź znany - kim jest dla mnie mama mojej
mamy ? (babcia)

ZADANIE 11. Przykładowe prace plastyczne
- korale dla mamy z makaronu,

- kwiaty z papieru,

- krawat z papieru dla taty,

- bukiet kwiatów z ręki,

ZADANIE 12. „Paluszek”- zabawa muzyczno-ruchowa.
Tu paluszek, tu paluszek,
Kolorowy mam fartuszek.

Tutaj rączka, a tu druga,
A tu oczko do mnie mruga.
Tu jest buźka, tu ząbeczki,
Tu wpadają cukiereczki.
Tu jest nóżka i tu nóżka,
Chodź zatańczyć jak kaczuszka.
Dziecko stoi i ilustruje ruchem słowa piosenki.
Ruchem ręki zaprasza Rodzica do tańca.
Tu paluszek, tu paluszek
(pokazujemy jeden palec wskazujący i drugi palec wskazujący)
Kolorowy mam fartuszek.
(rozkładamy obydwie ręce na wysokości pasa)
Tu jest rączka, a tu druga,
(pokazujemy jedną rękę i drugą rękę)
A tu oczko do mnie mruga.
(wskazujemy oko)
Tu jest buźka, tu ząbeczki,
(wskazujemy buzię i zęby)
Tu wpadają cukiereczki.
(masujemy brzuszek)
Tu jest nóżka i tu nóżka,
(pokazujemy jedną nogę i drugą nogę)
Chodź zatańczysz jak kaczuszka.
(kiwamy się na boki jak kaczka)

ZADANIE 13. „Rowery”- zabawa ruchowa
Zabawa wzmacniająca mięśnie brzucha i nóg.
Rodzic/ opiekun wraz z dzieckiem leżą na plecach, stopy przylegają do siebie.
Ręce wzdłuż tułowia. Równoczesne uniesienie nóg, naśladowanie jazdy na
rowerze.

ZADANIE 13. Karty pracy

