
Grupa “Biedronki” - 3-4-latki

Krąg tematyczny:  Moja mama jest kochana
Temat dnia: Święto wszystkich mam 
data: 26.05.2020r. 

Kochane Biedroneczki! 

Dziś  wyjątkowy  dzień  w  ciągu  roku  –  Dzień  Mamy!  Zadbajcie  w  tym
wyjątkowym  dniu  o  swoje  mamusie.  Przytulajcie  je  dzisiaj  bardzo  mocno,
narysujcie/  pokolorujcie  laurkę,  zaśpiewajcie  piosenkę,  złóżcie  również  życzenia,
które doskonale znacie: Wszystkiego najlepszego, zdrowia, szczęście pomyślości i
duuuuuużo radości! Zaśpiewajcie im głośno i pięknie: Sto lat! Może z tatą zrobicie
dla mamy jakąś wyjątkową niespodziankę,  np.  upieczecie ciasto hmm? :)  Aaaa i
pamiętajcie,  żeby  być  dzisiaj  wyjątko  grzecznym –  żeby  mama w dniu  swojego
święta nie musiała się smucić i denerwować.  
Dla mnie to również wyjątkowy dzień bo jestem też mamą, ale oczywiście pamiętam
też  o  mojej  kochanej  mamie  i  wspólnie  pewnie  wypijemy  dzisiaj  popołudniową
herbatkę i zjemy pyszne ciasto. ;)  
Poniżej dołączyłam dla Was Listę wywań do zrobienia w Dniu Mamy  – powodzenia
Biedroneczki! Cudownego dnia Wam życzę. :):*

Wszystkim  Mamusiom  życzę  wszystkiego  co  najpiękniejsze  w  tym  pięknym,
majowym dniu! 
Pozdrawiam ciepło
Pani Paulina





Powyższą listę wyzwań traktuję jako zadania do wykonania dla chętnych dzieci – można ją
wydrkuować i dziecko może odznaczać wykonane zadania. Ma to być przyjemny dla całej 
rodziny dzień, więc jeśli nie macie ochoty do działania lub jeśli jakieś zadanie jest dla 
dziecka zbyt trudne – to można oczywiście go pominąć. ;) 
Poniżej dołączam wierszyk wyjaśniający dlaczego jest Dzień Mamy oraz piosenkę ZoZi, 
którą pewnie niektóre Biedroneczki już pięknie potrafią zaśpiewać. Dołączam laurkę do 
druku i karty pracy dla chętnych dzieci – bo wiem, że niektórzy zawsze na nie czekają. :)

1) Dlaczego mamy Dzień Mamy? - M. Bartkowicz

Czy wiecie dlaczego 
w maju mamy
dnia dwudziestego szóstego
Dzień Mamy?
Jak to? Nie wiecie?
Nie wiecie??? Przecież
to takie proste
i zrozumiałe,
najprostsze z wszystkich
rzeczy na świecie:
Bo nasze Mamy są wspaniałe.
A tak poza tym, niech mi wierzy
każdy syneczek i córeczka,
że Mamom dzień ten się należy,
jak nam należy się Dzień Dziecka!

2) Dziękuję Mamo! Dziękuję Tato! - ZoZi – nauka i śpiewanie piosenki. 

Zachęcamy do powtórzenia piosenki wszystkie Biedroneczki :) 
https://www.youtube.com/watch?v=j09kDRPi3tE

3) Coś na rozruszanie: Trening dla mamy i dziecka https://www.youtube.com/watch?
v=DaRbNKc1L_s

https://www.youtube.com/watch?v=j09kDRPi3tE
https://www.youtube.com/watch?v=DaRbNKc1L_s
https://www.youtube.com/watch?v=DaRbNKc1L_s






To tulipan dla mamy. Wyklej kółeczka na kwiatku plasteliną.



Rysuj kwiatki dla mamy po śladzie. Pokoloruj obrazek.




