
ZAJĘCIA OTWARTE DLA RODZICÓW 
UCZNIÓW KLASY II  

Układanie zdań na temat „Za co najbardziej kocham moją mamę"     
na podstawie wierszy, piosenki i przeżyć. 

Cele: 
Uczeń potrafi wczuć się w sytuację i odtworzyć ją w dramie,  
uczeń potrafi podać zakończenie zdania, gromadzi słownictwo 
wokół tematu „mama" potrafi mówić o swoich uczuciach, 
indywidualnie układa zdania na podany temat, 

Metody: Gra dramowa, metody aktywizujące, praca          
z tekstem. 

Środki dydaktyczne: 
Portrety mam wykonane przez dzieci, wiersze „Obrazek dla mamy", „Mamy mamę", piosenka, 
opisy mam napisane przez dzieci na komputerze, test dla mamy i dla dziecka, wyniki testu, karty 
ewaluacyjne dla mam. 

Przebieg zajęć 

1. Powitanie gości ( rodziców i pani dyrektor). 
Serdecznie witam wszystkie mamy i dziękuję, że znalazły czas, by być z nami. Z okazji Dnia 
Matki pragniemy Warn pokazać naszą pracę na lekcji. Prosimy o wyrozumiałość, bo zarówno 
dzieci, jak i ja mamy tremę. 

2. Wysłuchanie wiersza i piosenki o matce. 
„Mamy mamę" 

„Wiosenny koncert"- kaseta 

3. Mamy rozpoznają się na portretach wykonanych przez dzieci. 
4. Mamy rozpoznają swój opis spośród innych. 
5. Odczytanie wiersza „Mamy mamę" 
6. Gra dramowa - improwizacja na temat reakcji mamy na: 

zmartwienie syna lub córki, złą 
ocenę dziecka, bójkę z najlepszym 
kolegą, chorobę. 

7. Spotkanie w kręgu. Kończymy zdania. 
LUBIĘ KIEDY MAMA ................. 
NIE LUBIĘ, GDY MAMA ............. 
KOCHAM MAMĘ, BO    ...........  
CHCIAŁBYM ŻEBY MAMA ....  

8. Zapisanie słownictwa na tablicy: 

Co robi mama? - dba o nas, kocha, rozumie, pomaga, całuje, pieści, pociesza, troszczy się, 
doradza, pilnuje, martwi się, służy radą, opiekuje się nami, 
 

 

 

 

 



Jaka mama jest ? — dobra, kochana, najmilsza, miła, wrażliwa, czuła poważna, smutna, 
zatroskana, uczynna, życzliwa, sprawiedliwa, wyrozumiała, serdeczna, cierpliwa. 
9. Samodzielne redagowanie i pisanie zda ń na temat „Za co najbardziej kocham mojąmamę". 
NAJBARDZIEJ KOCHAM MOJĄ MAMĘ ZA TO, ŻE..................... 

(rozdanie testu dla mam i wypełnienie go) 

10.Odczytanie ułożonych zdań. 
11.Ocena prac. Wyróżnienie najładniejszych wypowiedzi, 
12.Rozstrzygnięcie ąuizu „Czy znasz swoją mamę" 

- porównanie zgodności odpowiedzi dziecka i mamy w parach (dziecko-mama) 
- za każdą zgodną odpowiedź przyznajemy 1 punkt. 
- podanie wyników testu 
13.Podsumowanie zajęć. 
Za to wszystko, co dla nas robicie, za nieprzespane noce, za smutek, za uśmiech, za Wasze dobre 
serce, dziękujemy Drogie Mamy. 
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