25 – 29 maja 2020

„Święto mamy i taty”

Piosenka tygodnia: „Dziękuję Mamo! Dziękuję Tato!”
https://www.youtube.com/watch?v=j09kDRPi3tE
Posłuchaj piosenki o mamie i tacie. Zapamiętaj jak najwięcej słów. Kiedy będziesz gotowa/y
zorganizuj występ dla rodziców – zaśpiewaj im i przytul ich bardzo mocno.

PONIEDZIAŁEK
1. „Wywiad z mamą i tatą”. Pobaw się w dziennikarza przeprowadzającego wywiad z
ważnymi osobami – Twoimi rodzicami. Zapytaj ich o ulubiony kolor, potrawę,
zajęcie, piosenkę, wykonywany zawód oraz największe marzenie.
2. Uzupełnij KP4.22 – może to być Twoja laurka dla mamy. Jeśli chcesz, namaluj
własną i podaruj mamie jutro.
3. Pobawcie się w kalambury. Możecie naśladować czynności wykonywane przez mamę.

WTOREK
1. Dzisiaj jest Dzień Mamy dlatego zrób swojej mamie niespodziankę – zastanów się
jakie obowiązki wykonuje każdego dnia. Może są takie czynności, w których możesz
jej pomóc? Jeśli tak, wykonajcie je wspólnie. Nie zapomnij ją uściskać i złożyć
życzenia.
2. Pobawcie się do piosenki „Tańczymy labada”
3. Upieczcie pyszne i proste babeczki.
PRZEPIS








4 szklanki mąki
4 łyżeczki proszku do pieczenia
1 szklanka cukru
ok. 30 g cukru waniliowego
4 całe jajka + 1 żółtko
½ szklanki oleju
2 szklanki mleka

 2 tabliczki mlecznej czekolady
Wszystkie składniki powinny być w temperaturze pokojowej. Do odmierzania składników
używamy jednej szklanki.
W misce mieszamy (łyżką) wszystkie składniki do momentu ich połączenia. Na końcu do
masy dodajemy drobne kawałki czekolady (lub starte na tarce).
Ciasto przekładamy do papilotek (np. silikonowych), pieczemy ok. 20 min. W temp. 180190oC
Pamiętaj, aby pomóc w sprzątaniu kuchni!

ŚRODA
1. Zastanów się jakie obowiązki wykonuje każdego dnia. Może są takie czynności, w
których możesz mu pomóc? Jeśli tak, wykonajcie je wspólnie
2. Uzupełnij KP4.23 – może to być Twoja laurka dla taty. Nie zapomnij mocno go
uściskać i powiedzieć „kocham cię tato!”
3. Pobawcie się w kalambury. Możecie naśladować czynności wykonywane przez tatę.

CZWARTEK
1. Wykonaj masażyk dla mamy i taty. Pamiętasz nasz wierszyk? Jeśli nie, niżej
znajdziesz podpowiedź.
Biegną słonie po betonie (delikatne uderzanie całymi dłońmi po plecach)
Jadą konie (uderzanie zaciśniętymi piąstkami)
Idzie pani na szpileczkach (palec wskazujący i środkowy „idzie” po plecach)
Płynie z dołu kręta rzeczka (cała dłoń sunie z dołu pleców na górę)
Idzie szybko pan z laseczką (kciuk, palec wskazujący i środkowy „idą” po plecach)
Pada z nieba drobny deszczyk (opuszki palców uderzają o plecy)
Czy poczułaś/eś ten dreszczyk? (łaskotanie szyi)
2. Pobaw się w poetę i napisz „Wiersz o miłości do rodziców”.
Przykłady:
Kocham Mamę! Kocham Tatę
Bo są dla mnie całym światem!
Powiedzieć mogę Wam
Że rodziców super mam
Tak cudownych i wspaniałych
Jak ja przecież doskonałych
3. Uzupełnij KP4.24a, KP4.24b

PIĄTEK
1. Przygotuj zdjęcia przedstawiające różnych członków rodziny. Posegreguj je – ułóż
osoby od najstarszej do najmłodszej.
2. Porozmawiaj z rodzicami o tym, kto należy do Waszej rodziny. Jeśli macie zdjęcia,
obejrzyjcie je wspólnie. Jak nazywają się te osoby? Kim są dla Ciebie i kim są dla
mamy oraz taty? Możesz spróbować stworzyć drzewo genealogiczne.
3. Przygotujcie lusterka. Waszym zadaniem będzie naśladować różne miny. Jak wygląda
twoja mama i tata, gdy się smuci/martwi/delikatnie uśmiecha/głośno śmieje? Rodzice
będą naśladować Ciebie.

