Świetlicowe zajęcia zdalne. Kwiatki dla Mamy z okazji jej święta.
M. Terlikowska. MAMA
Kim jest ta miła pani –
zgadnijcie moi kochani.
Chorym poprawi poduszki
choć nie jest pielęgniarką.
Smaży wspaniałe placuszki
choć nie jest kucharką .
Uczy mnie różnych robótek
choć nie jest panią ze szkoły.
I zna lekarstwa na smutek,
że musisz być przy niej wesoły.
A jak włoży sukienkę nową,
to aż oczy uśmiech jej rozjaśnią.
I myślę, że może jest królową
co na chwilę wyszła z baśni.
A to przecież moja mama
tylko rysunek ją pomniejsza.
Ale jest prawie taka sama,
tylko dużo, dużo ładniejsza.
„Kochana Mama”
Cz. Janczarski
Kto się o nas tak troszczy,
najczulej patrzy na nas.
Kto od złych przygód strzeże,
Nasza kochana mama.
Uczyła pierwszych kroków,
Pierwszych słów nas uczyła.
Każdą łzę nam otarła ,
Mamusia nasza miła.
Jak ci się odwdzięczymy
Za wszystko droga mamo.

26 maja obchodzimy Dzień Matki
- Dzień Matki zaczęto obchodzić w 1910 r. w Stanach Zjednoczonych.
W Europie dzień poświęcony mamie pierwsza wprowadziła Austria. W jej
ślady poszły inne kraje. W Polsce po raz pierwszy obchodzono to święto
w 1923 r. czyli 92 lata temu. Obecnie życzenia z okazji Dnia Matki
składamy 26 maja. Dzień ten ustalono po to, by uhonorować znaczenie
święta Matki w rodzinie i społeczeństwie

-Słowo mama jest jednym z pierwszych słów wypowiadanych przez
dzieci na całym świecie. W wielu językach brzmi podobnie.
-po niemiecku muti
- po rosyjsku mama
-po francusku maman
-po angielsku mather
-po włosku mamma
- po czesku maminka, maminka
W j. polskim wyraz „matka” brzmi dość poważnie. Jak zwracacie się do
niej czule, na co dzień(mama, mamusia, mateńka, mamunia).
Zastanów się przez chwilę:
-Jaka jest Twoja mama?
- Jak wygląda: jakie ma włosy, oczy, jaki ma wzrost, jak najczęściej się
ubiera?
- Jaka jest jej ulubiona potrawa, ulubiony kolor?
- Co lubi robić najbardziej?
- Czego nauczyłaś/eś się od mamy?
- Co lubicie wspólnie robić?
Nie musisz czekać na 26 maja żeby sprawić mamie przyjemność, możesz
każdego dnia postarać się zrobić coś co wywoła uśmiech na jej twarzy.
Poniżej możesz zapisać co dobrego udało Ci się zrobić dla mamy w ciągu
jednego tygodnia.
Poniedziałek ........................................
Wtorek ........................................
Środa ........................................
Czwartek ........................................
Piątek ........................................
Sobota ........................................
Niedziela ........................................
A z okazji jej święta możesz zrobić własnoręcznie różne prezenciki, a oto
nasze propozycje:

LAURKA
Zastanów się jak ją wykonasz, tak żeby to była wyjątkowa kartka , jakiej
jeszcze nie było! Najważniejsze, że w jej wykonanie włożysz całe swoje
serce, czyli wszystkie swoje siły.

KWIATY Z BIBUŁY
Własnoręcznie możecie wykonać kwiaty z bibuły. Prezentujmy szablon
i efekt końcowy poszczególnych kwiatów.
Dobór kolorów jest indywidualny- miłej zabawy!
Z wykonanych kwiatów można zrobić różne dekoracje- pomysły są w
waszych głowach!!!
A na koniec wspólnej zabawy proponujemy łamigłówkę matematyczną. Każdy
kwiatek to ta sama liczba. Jaka liczba ukryła się pod kwiatkiem?
TULIPAN + TULIPAN=20
20-STOKROTKA =13
TULIPAN +KONWALIA=18
BRATEK+TULIPAN=19
20 – BRATEK= ŻONKIL
Tulipan =
Stokrotka =
Konwalia=
Bratek=
Żonkil=

Życzymy Wam super zabawy a waszym mamom z okazji ich święta
aby uśmiech nie znikał z ich twarzy.

