W kalendarzu jest taki dzień

26 maja obchodzimy Dzień Mamy !

Dzisiaj obchodzimy w Polsce Dzień Matki, coroczne święto mające na celu okazanie
matkom szacunku, miłości, podziękowania za trud włożony w wychowanie.
Dzień Matki obchodzimy w Polsce od 1914 roku. 26 maja nasze mamy są obdarowywane
kwiatami, bombonierkami, laurkami oraz innymi upominkami.

1. Zaśpiewaj piosenkę „Mama w kuchni”: https://youtu.be/A_gixhymV1E
2. Oblicz działania. Zamaluj serduszka dowolnymi kolorami i pokoloruj

3. Przeczytaj tekst „Dzień Matki”, a dowiesz się jak bohaterowie opowiadania uczcili to
święto?

„Dzień Matki”
Pani powiedziała, że na następnych zajęciach będziemy mówić o tym, jak uczciliśmy Dzień
Matki.
Romek postanowił spisać to sobie w punktach, bo Dzień Matki uczcił wspaniale i był pewien,
że pani go pochwali. Zanotował wszystko i zgłosił się do odpowiedzi.
- Proszę pani, ja zrobiłem masę rzeczy. Po pierwsze , zjadłem zupę koperkową bez awantury!
Po drugie, umyłem się sam, zupełnie sam i mama mnie pochwaliła. Zaraz, co jeszcze –
oczywiście złożyłem mamie życzenia i mama zabrała mnie na ciastka, i zjadłem tylko dwa, i
nie prosiłem, żeby mama kupiła mi trzecie. Kiedy tatuś przyszedł do domu, przypomniałem
mu, żeby zatelefonował do babci. Tatuś powiedział, że już to zrobił z samego rana, ale to
nieważne, ważne , że ja pamiętałem. Zaraz , kartka mi spadła ... No i dalej, sprzątnąłem
naczynia ze stołu po obiedzie i nawet odłożyłem na miejsce plastikowe serwetki, a okruszki
wrzuciłem do śmieci. O, poszedłem na podwórko z Korą, to nasz piesek, mały, ale strasznie
fajny, i nalałem jej wody do miseczki. Potem nie zrobiłem awantury, żeby oglądać w telewizji
film po ‘Wiadomościach”. A kiedy już leżałem, zawołałem mamę tylko cztery razy, żeby mi
dała herbatkę, raz bo coś szeleściło, raz, żeby mi poprawiła kołderkę, a raz, żeby ją jeszcze
pocałować z okazji Dnia Matki. Tak, że mama nie straciła dużo z tego filmu, który oglądała z
tatą.
- I to już koniec?- zapytała pani.
- Tak – odpowiedział zadowolony z siebie.
Pani ciężko westchnęła, a chłopiec pomyślał, że pewnie z zachwytu. Potem wywołała do
odpowiedzi Artura.
- Ja zrobiłem mamie korale z makulatury. Przyszykowałem wszystko do obiadu, nakryłem do
stołu i razem z siostrą zrobiliśmy ciasteczka. Poprosiliśmy, żeby mama usiadła i nic nie
robiła. Wieczorem pokazaliśmy mamie zdjęcia, które zrobiliśmy w tajemnicy, niby „ukrytą
kamerą”. Mamie się bardzo podobały. I już.
Romek wcale nie mógł zrozumieć, dlaczego pani pochwaliła Artura, a jego jakoś mniej.
Chyba, że pochwałą było to westchnienie. Ale dorosłych, doprawdy, trudno rozumieć.

4. Wyszukaj w tekście fragmenty, które są odpowiedziami na te pytania i podkreśl je na
wskazany kolor:
• Jak Romek uczcił Dzień Matki?
• Jak Artur uczcił ten dzień?
• Dlaczego pani pochwaliła Artura, a nie Romka?

5. Jaka jest twoja mama? Podkreśl.
kochana, pracowita, ładna, cierpliwa, opiekuńcza, dobra, troskliwa, wesoła, czuła,
wyrozumiała, miła, mądra, wysoka, zgrabna

6. Wykonanie testu: ”Czy jesteś dobrym synem lub córką”
Przeczytaj i podkreśl wybrane odpowiedzi. Dodaj punkty.
CZY JESTEŚ DOBRYM SYNEM, DOBRĄ CÓRKĄ?
Mama położyła się, żeby odpocząć. co robisz w tym czasie?
 Włączasz głośno radio. (o p.)
 Starasz się zachowywać cicho, ale nie wychodzi ci to. (1 p.)
 Siedzisz cichutko, by nie obudzić mamy. (2 p.)
Mama ugotowała na obiad zupę, której nie lubisz. Co robisz?
 Zjadasz zupę i dziękujesz za obiad. ( 2 p.)
 Zjadasz, ale krzywisz się przy tym. ( 1 p.)
 Nawet nie bierzesz łyżki do ręki. ( o p.)
Masz ochotę po zajęciach w szkole iść do kolegi. Co robisz?
 Idziesz do kolegi i stamtąd próbujesz zadzwonić do mamy. (1 p.)
 Idziesz do kolegi, nie zawiadamiając o tym mamy. ( 0 p.)
 Wracasz do domu i pytasz o pozwolenie. ( 2 p.)
Wracasz ze szkoły. Mama pyta, jak minął dzień.
 Nic nie odpowiadasz. ( 0 p.)
 Opowiadasz, co się wydarzyło w szkole i pytasz mamę, jaki ona miała dzień
( 2 p.)
 Opowiadasz jak pod przymusem. ( 1 p.)
Umówiłeś się z mamą, że będziesz sam sprzątał swój pokój.
 W pokoju masz porządek. ( 2p.)
 W pokoju masz wieczny bałagan i mama sprząta za ciebie. ( 0 p.)
 Sprzątasz, kiedy mama ci o tym przypomni. ( 1 p.)
Dostałeś w szkole uwagę.
 Nie przyznajesz się mamie. ( 0 p.)
 Mówisz o tym po kilku dniach. ( 1 p.)
 Mówisz o tym mamie od razu. ( 2 p.)
Rozwiązanie
11 -12 punktów – Jesteś idealnym dzieckiem! Mama musi być z ciebie dumna.
5 – 12 punktów – Musisz się bardziej starać! Swoim zachowaniem martwisz
czasami swoją mamę.
0 – 4 punktów – Zastanów się nad swoim postępowaniem! Martwisz swoją
swoją mamę. Postaraj się to zmienić.

7. Piosenka dla Mamy: „Mamo, mamo”:
https://youtu.be/HrDNgdV8248
Zestaw piosenek na Dzień Mamy:
https://youtu.be/TrgNO45oMME

