jeżeli
eżeli zaśpiewaliście mamie piosenkę, złożyliście życzenia
osobiście, to teraz proponujemy Wam bardzo ciekawą rzecz:

WYSŁANIE E-KARTKI
KARTKI NA POCZTĘ ON-LINE DO MAMY.
MAMY
Sami możemy wybrać wygląd kartki, życzenia znaczek, muzykę.
Oczywiście Tata może Wam pomóc w wysyłaniu e-maila.
e
LINK: kartkolandia.pl/kartki-elektroniczne/kartki
elektroniczne/kartki-dzien-matki-dzis-dzien-matki,3,0,5142.html
matki,3,0,5142.html

Kolejnym
olejnym prezentem od Was dla MAMY może być pomysł
wykonania a w zasadzie wydrukowania kuponu na różne
przyjemności Mamy, które będziecie sami wykonywać. Dzieci
przeważnie nie maja pieniędzy na zakup prezentu
prezentu, a to jest danie
MAMIE czegoś atrakcyjnego i ważnego, bo OD CIEBIE.
Wydrukujcie kupon z poniżej zamieszczonego linku na Waszą
usługę, którą mama będzie mogła zrealizować w dowolnym
momencie na przykład KUPON NA DZIEŃ MÓWIENIA MAMIE „TAK”
LINK: bazazabawy.pl/2020/05/19/wlasnoreczny
bazazabawy.pl/2020/05/19/wlasnoreczny-prezent-na-dzien-matki-przygotuj
przygotuj-voucher/

DRZEWO GENEALOGICZNE
- PORTRET MOJEJ RODZINY

PORTRET RODZINNY MOŻNA WYKONAĆ NA RÓŻNE SPOSOBY:
SPOSOBY
 Można udać się do fotografa, aby wykonał profesjonalną sesję
zdjęciową lub wykonać w domu zdjęcia samemu.
 Innym sposobem jest namalowanie takiego wyjątkowego obrazu.
 Jednakże najlepszym sposobem przedstawienia i poznania swojej
rodziny jest wykonanie DRZEWA GENEALOGICZNEGO
NEALOGICZNEGO, będącego
odzwierciedleniem naszych więzi rodzinnych.
Wykonanie tej niezwykłej pracy plastycznej może okazać się nie
tylko świetną zabawą, ale również wstępem do poznania historii
rodziny, okazją do bliższego poznania rodziców, dziadków,
kuzynów, wujków i cioć: kim są, gdzie pracują, co kochają robić,
jakie mają pasje i zainteresowania. Starannie przygotowane
drzewo może stać się niezwykłą pamią
pamiątką
tką przekazywaną przez
następne pokolenia lub pomysłem na prezent dla bliskiej osoby.

CZYM JEST DRZEWO GENEALOGICZNE?
NAJKRÓCEJ TŁUMACZĄC, DRZEWO GENEALOGICZNE
TO POTOCZNA NAZWA TABLICY POTOMKÓW.
MOŻE WYGLĄDAĆ BARDZO RÓŻNIE. WSZYSTKO ZALEŻY OD INWENCJI TWÓRCY.
.

CZY WIESZ,
ŻE TY TAKŻE MOŻESZ WYKONAĆ TAKIE WYJĄTKOWE
I NIEPOWTARZALNE DRZEWO?
ZASTANAWIASZ SIĘ ZAPEWNE TERAZ NAD TYM, JAK
WYKONAĆ DRZEWO GENEALOGICZNE WŁASNEJ RODZINY?
Na początku musisz odpowiedź sobie na pytanie, ile pokoleń chciałbyś odtworzyć.
Zazwyczaj każdy z nas jest w stanie cofnąć się o dwa lub trzy pokolenia. Dlatego
warto przeprowadzić wywiad ze starszymi członkami rodziny, aby udać się
w sentymentalną podróż w czasie. Gdybyście chcieli wykonać takie drzewo
z pomocą rodziców,
odziców, możecie spróbować odnaleźć bliskich np. w księgach
parafialnych, urzędach stanu cywilnego, urzędach gminy czy Archiwum
Państwowym.

Zachęcam Cię do wykonania …
DRZEWA GENEALOGICZNEGO TWOJEJ RODZINY!
Możesz wykonać je sam, według własnego pomysłu lub skorzystać z szablonów
dostępnych na różnych stronach internetowych np.:

LINK: http://nowowydane.pl/cen/1826
http://nowowydane.pl/cen/1826-drzewo-genealogiczne
genealogiczneszablon
szablon-dla-dzieci-do-wydruku-1
INK: http://nowowydane.pl/cen/1829
http://nowowydane.pl/cen/1829-drzewo-genealogiczne
genealogiczneszablon
szablon-dla-dzieci-do-wydruku-2
Zachęcamy Was, abyście przesłali nam zdjęcia swoich pra
prac,
c, abyśmy mogli
je wyeksponować w Świetlicowej Galerii na stronie internetowej Naszej
Szkoły!

Dzień Mamy to jeden z takich dni,
gdzie miło jest podarować jej coś pięknego, miłego.
miłego
BUDZIK PODPOWIADA, JAKI PREZENT WARTO MAMIE PODAROWAĆ:
LINK: vod.tvp.pl/video/budzik,niespodzianki
vod.tvp.pl/video/budzik,niespodzianki-dla-mamy,57777
mamy,57777

A potem zaproście SWOJĄ KOCHANĄ MAMĘ
NA WSPÓLNĄ ZABAWĘ
Możecie ułożyć puzzle, zagrać w memory albo zrobić różne inne
ciekawe rzeczy. Wszystkie te atrakcje są związane z MAMĄ.
ZAPROŚCIE właśnie MAMĘ do wspólnej zabawy.
NA POCZĄTEK JEDNAK OBEJRZYJ WSPÓLNIE Z MAMĄ
FILM O ZWIERZĘTACH I ICH MAMACH…
LINK: www.youtube.com/watch?v=dHrmiWdWpe0
A POTEM POŁĄCZCIE W PARY MAMY ZWIERZĄT I ICH
DZIECI…
LINK: learningapps.org/1430760
ZNAJDŹCIE PARĘ I ODSZUKAJCIE
MAMĘ I DZIECKO W MEMORY
LINK: learningapps.org/3302237
INTERAKTYWNA KRZYŻÓWKA
LINK: learningapps.org/7350275

