26 MAJA - DZIEŃ MATKI
26 maja obchodzimy Dzień Matki. Pamiętajmy w tym dniu o swojej mamie,
złóżmy jej życzenia i podziękujmy za ogrom poniesionego przez nią trudu i
bezinteresowną miłość. Nadchodzący czas możemy poświęcić na wykonanie
własnoręcznych upominków.
Laurki dla Mamy na Dzień Matki
https://youtu.be/LMmY4CBnJqc

Kim jest Mama?
Mama to zdecydowanie najpiękniejsza, najważniejsza i najtrudniejsza rola
na świecie. Kim jest Mama? Zdecydowanie prościej byłoby zadać pytanie
kim ona nie jest, chociażby dlatego, że jest ona niemal Wszystkim!
Siła, miłość i niezawodne, całodobowe wsparcie Waszych Mam
to zaledwie kilka z Super-Mocy, jakie dostajecie od swoich Mam.
I co jest najpiękniejsze? Że niemal wszystkie Mamy są pod tym względem
takie same, Wyjątkowe, Cudowne przez ,,największe C na całym świecie”!

Bez względu na kolor skóry, wyznanie, czy prowadzony styl życia Mama
jest osobą wyjątkową. Każda z Mam tak samo zmierza się z troską,
zaangażowaniem i trudem, który wkłada w Waszą opiekę i wychowanie.

Więc w jaki sposób możecie w tym wyjątkowym dniu podziękować swoim
Mamusiom? A może powiecie Mamie wiersz?

Droga Mamo uśmiechnij się,
przecież dzisiaj jest Twój dzień!
Dlatego przesyłam całusa mocnego
życząc Ci szczerze wszystkiego dobrego!
♦♦♦
„Dziś dla Ciebie Mamo…” – Ścisłowski Włodzimierz
Dziś dla Ciebie Mamo,
świeci słońce złote,
dla Ciebie na oknie
usiadł barwny motyl.
Dziś dla Ciebie Mamo,
płyną złote chmurki,
a wiatr je układa
w świąteczne laurki.
Dziś dla Ciebie Mamo,
śpiewa ptak na klonie
i dla Ciebie kwiaty
pachną też w wazonie.

A może pomożecie Mamie w obowiązkach domowych?

Mam pomysł, możecie zaśpiewacie piosenkę?
ŚPIEWAJĄCE BRZDĄCE - KOCHAM CIĘ TI AMO JE T'AIME
https://youtu.be/MeRTMshkHJs

Zaśpiewaj piosenkę „A ja wolę moją mamę”
https://youtu.be/ga3QwPYq2Q0

A może narysujecie ,, Portret Mamy”?

Zaproś Mamę do tańca:
Zumba dla dzieci - nasza ulubiona Alma Gemela
https://youtu.be/Fwkfkom7FDM

Pokoloruj tym samym kolorem pasujące części zdań

Podziel uczucia na dobre i złe i wklej w odpowiednie rubryki
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Rozwiąż krzyżówkę.

10. WALIGÓRA I WYRWIDĄB TO …….

Wybierz jedną kartę, wykonaj ją, zrób zdjęcie i wyślij na adres: tejs.bozena@gmail.com

Pamiętajcie o Dniu Mamy!

