
DZIEŃ  MATKI
Scenariusz zajęć otwartych dla rodziców

Klasa II

Temat: Gromadzenie słownictwa wokół tematu mama oraz
redagowanie życzeń z okazji Dnia Matki.

Cele:
- bogacenie słownictwa wokół tematu mama;
- kształcenie umiejętności redagowania życzeń;
- budzenie miłości, szacunku i przywiązania do matki;
- doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat i
formułowania myśli w formie zdania.

Pomoce:
- krzyżówka;
- karteczki z pytaniami do krzyżówki;
- wiersz Ręce mamy;
-przymiotniki określające cechy mamy;
-słownictwo na paskach papieru do redagowania życzeń (nagłówek,
życzenia, podpis );
- laurki.

Metody pracy:
Słowna, oglądowa, praktycznego działania

Formy pracy:
Zbiorowa, indywidualna - zróżnicowana



PRZEBIEG ZAJĘCIA
1.Powitanie rodziców.
2. Wprowadzenie do tematu. Rozwiązanie krzyżówki.
Dzieci losują  numerki i samodzielnie odczytują pytania.
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1. Jesteście nimi dla waszych rodziców.
2. Mąż twojej babci.
3. Mamy siostra.
4. Brat twojej mamy.
5. Nie noc.
6. Żona twojego taty.
7. Syn twojego dziadka.
8. Nie siostra.
9. Jesteś nią dla mamy.
10.Mamy mama.

Dzieci wpisują rozwiązania krzyżówki i odczytują hasło DZIEŃ
MATKI.
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3. Słuchanie wiersza czytanego przez nauczyciela „Ręce mamy”.
Swobodne wypowiedzi na temat usłyszanego utworu.

               RĘCE  MAMY
Ręce mamy są szybkie,
Kiedy chleb kroją rano,
Gdy nam szalik poprawiają pod brodą.

Ręce mamy są zwinne,
Ręce mamy są silne
I łagodne – każdemu pomogą.

Ręce mamy potrafią wszystko –
Zrobią budyń, odgonią smutki.
Tak jak gdyby pod jej złotą obrączką
Żyły wszystko potrafiące krasnoludki.

Ręce mamy są ciepłe jak koc,
Gdy oplata nas nimi wieczorem.
W ten koc kwiatek wsunę – pachnący pocałunek.
I zakwitną ręce mamy jak bukiet !

4. Zestawienie treści wiersza z obserwacjami dotyczącymi własnej
mamy. Rozmowa na temat: Jaka jest moja mama ?

    5. Gromadzenie przymiotników określających mamę: miła, dobra,
    kochająca, wyrozumiała, serdeczna, pracowita, wrażliwa, tros-
    kliwa, wyrozumiała, opiekuńcza, zmęczona.

5. Wpisanie przez dzieci w serduszka na laurce wybranych
przymiotników okre ślających swoją mamę.

6. W jaki sposób możemy uczcić Dzień Matki ?
Swobodne wypowiedzi uczniów.

7. Redagowanie życzeń wg podanego planu:
Nagłówek: Droga Mamo!, Kochana Mamusiu!, Najdroższa Mateńko!



Życzenia: Z okazji Dnia Matki, W dniu Twojego święta, życzę Ci,
zdrowia, szczęścia, spokoju, radości, pomyślności, zadowolenia z
pracy, uśmiechu, słonecznych dni
Podpis: Twój syn, Twoja córka, kochający Cię

8. Samodzielne redagowanie życzeń, dobór właściwych wyrażeń i
zwrotów. Wpisanie tekstu na laurki.

9. Zaproszenie mam na część artystyczną w wykonaniu uczniów.
Złożenie mamom życzeń, wręczenie laurek i upominków.

                                                                              Opracowała
                                                                          Bogumiła  Rompa


