
Dzień dobry kochane Elfiki!

Dziś już środa, czas na śpiewanie i słuchanie!

Posłuchajcie uważnie piosenki, a po niej spróbujcie 
odpowiedzieć na pytania,zaczynamy!

To „Piosenka o sprzątaniu w domu”

https://www.youtube.com/watch?v=imoS6Wkr04w

O kim była mowa w piosence?
Kim się stali  rodzice?
Dlaczego powinniście pomagać w porządkach 
domowych?

Pomyślcie teraz i uzgodnijcie z mamą,w czym 
moglibyście pomagać w domu- wybierzcie sobie na 
początek dwa zobowiązania,np:ścieranie kurzu w 
swoim pokoju,nakrywanie do posiłku,systematyczne 
układanie swoich zabawek,pomoc młodszemu 
rodzeństwu lub coś zupełnie innego.

Najważniejsze, żebyście pomagali bez 
przypominania!

https://www.youtube.com/watch?v=imoS6Wkr04w


Możecie poprosić, żeby mama to spisała albo sami to  
narysujcie i powieście w widocznym miejscu,żebyście 
nie zapomnieli!

Posłuchajcie wierszyka:

Mam nadzieję,że wszyscy tak jak „urwisy” z wierszyka
kochacie swoje mamy i to nie tylko w dniu jej święta 
ale przez cały rok!



Spróbujcie rozwiązać teraz zagadki

Zagadki dla dzieci o członkach rodziny

Zagadka o babci
Łatwą zagadkę dziś mamy,
kim jest mama mamy?

Zagadka o babci
Łatwą tu zagadkę mamy:
kim jest dla was mama mamy?

Zagadka o cioci
To jest zagadka
łatwa i prosta:
kim jest dla Ciebie
twej mamy siostra?

Zagadka o rodzinie
Jak razem się nazywa:
babcia i prababcia siwa,
dziadek szpakowaty i dzieci
– obok mamy i taty?

Zagadka o dziadku
Nie każdy jest siwy,
nie każdy wąsaty,
lecz każdy jest tatą
mamy albo taty.

Zagadka o babci
Jak my nazywamy,
mamę naszej mamy?

Zagadka o mamie
Kto nas kocha tak jak nikt
i ochrania całym sercem?

http://zagadkidladzieci.net/Zagadka-o-mamie-1889
http://zagadkidladzieci.net/Zagadka-o-babci-1888
http://zagadkidladzieci.net/Zagadka-o-dziadku-1441
http://zagadkidladzieci.net/Zagadka-o-rodzinie-685
http://zagadkidladzieci.net/Zagadka-o-cioci-269
http://zagadkidladzieci.net/Zagadka-o-babci-71
http://zagadkidladzieci.net/Zagadka-o-babci-41


I do kogo można przyjść
z każdym smutkiem jak najprędzej?

Zagadka o mamie
To „m” litera, to „a” litera.
Te dwie litery wyraz zawiera.
Słowo serdeczne, odgadniesz sama.
To jest na pewno słowo … .

Mam nadzieję,że wszyscy sobie doskonale daliście 
radę a jak nie to poproście mamę lub tatę!

Popatrzcie i powiedzcie, co możemy robić wspólnie z 
całą rodziną?

http://zagadkidladzieci.net/Zagadka-o-mamie-1890


Wspólne zabawy,układanie  na przykład rozsypanek.

Wspólne spożywanie posiłków.



Pomyślcie teraz, co Wy robicie wspólnie ze swoją 
rodziną?Koniecznie powiedzcie o tym swoim 
rodzicom.

Życzę Wam miłego dnia w rodzinnym gronie!

Wasze panie !
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