
Wtorek 26. 05. 2020 r. 

Dzień  dobry!  

Dziś obchodzimy najpiękniejsze święto – Dzień Mamy. 

 

1. Ćwiczenia i zabawy ruchowe  

• Powitanie: 

 

 Wesoło machamy, bo kochamy nasze mamy. (dziecko macha ręką, a mama 

odwzajemnia gest). 

 

• „Motyle na łące” – zabawa ruchowa. 

- Dziecko jest motylem i naśladuje ruchem motyla.  

- Rodzic jest kwiatkiem i  siada na dywanie.  

- Na hasło: motyl szuka kwiatka, motyl szybko przykuca obok kwiatka, 

- a na hasło: motyl fruwa- porusza się po pokoju naśladując motyle. 

- Zabawę powtarzamy 2-3 razy i następuje zmiana ról. 

 

*  „Idziemy w góry” – zabawa naśladowcza. 

- Dziecko wykonuje polecenia: maszerujemy, wchodzimy na górę, zeskakujemy z kamienia, 

maszerujemy, przeskakujemy przez strumyk, kładziemy się, odpoczywamy. 

 

* Spacer z rodzicami– opowieść ruchowa 

Rodzic ruchem ilustruje czynności, o których opowiada. Dziecko odtwarza ruch rodzica.  

 - Jest miesiąc maj i świeci słońce-  (ręce uniesione ku górze, palce rąk rozpostarte). 

-Trzymam mamę i tatę za ręce i idziemy na spacer -(dziecko trzyma się za ręce z rodzicem,  

spacer w mieszkaniu). 

- Idziemy parkową alejką, gdzie rosną wysokie drzewa - (wspięcie na palce, ręce uniesione w 

górę).  

-Słyszymy szum fontanny- (naśladowanie głosem: szsz, szsz, szsz). 

- Z rodzicami bawię się w berka i biegamy dookoła fontanny -(bieg w pokoju).  

- Zmęczeni  siadamy  na ławce w parku - (siad na dywanie). 

 

 



2. Słuchanie wiersza pt. „Majowy wiatr” czytanego przez rodzica. 

 

"Majowy wiatr" 

 W majowy wtorek, majowy wiatr 

 z odświętną miną do miasta wpadł. 

 Wszedł do kwiaciarni przed ósmą tuż 

 i kupił bukiet z tysiąca róż. 

 

 Wszyscy zdziwieni patrzyli nań: 

 - Dla kogo kwiaty? 

 - Dla naszych mam! 

 Koło przedszkola przystanął wiatr 

 i każdej mamie podarował kwiat. 

 

• Rozmowa na temat wysłuchanego tekstu. 

- Co zrobił majowy wiatr? 

- Co kupił w kwiaciarni? 

- Komu podarował kwiaty? 

- Z okazji  jakiego święta podarował mamom kwiaty? 

 

• „ Moja mama” – zabawa słowna 

 Dziecko kończy  zdania: 

- „Moja mama jest….” 

- „Ma ….włosy i …. oczy. 

- „Moja mama lubi, gdy...”. 

- „Lubię, gdy mama...”. 

 

 

 

 

 

 



• Nauka piosenki pt. „Jesteś mamo skarbem mym”. ( Załącznik nr 1) 

https://www.youtube.com/watch?v=RvHfN-4Va4g 

 

1. Kiedy mija noc i dzień nastaje, 

Zawsze mówisz mi – witaj kochanie 

Po czym tulisz mnie, czule całujesz, 

Więc zaśpiewam Ci, to co ja czuję. 

Proszę otwórz serce swe, 

Niech w nie wpadną słowa te, 

Które Tobie teraz ja, 

Podarować właśnie chcę. 

 

Ref.: Jesteś mamo skarbem mym,   

         Kocham Ciebie z całych sił    ( 2x) 

         Jesteś wszystkim tym co mam, 

         Wszystko Tobie jednej dam 

 

 2. Kiedy mija dzień i noc nastaje, 

    Mówisz – miłych snów, moje kochanie 

    Po czym tulisz mnie, czule całujesz, 

    Więc zaśpiewam Ci, to co ja czuję 

    Proszę otwórz serce swe, 

    Niech w nie wpadną słowa te, 

    Które Tobie teraz ja, 

    Podarować właśnie chcę 

 

Ref.: Jesteś mamo skarbem mym, 

         Kocham Ciebie z całych sił   (2x) 

         Jesteś wszystkim tym co mam, 

        Wszystko Tobie jednej dam 

 

 

3.  „Laurka dla mamy”- wykonanie pracy plastycznej   

 

Poproś rodziców o wydrukowanie obrazków (załącznik nr 2) lub (załącznik nr 3) 

- Pokoloruj wazon i dorysuj kwiaty dla mamy. 

- Możesz też pokolorować serce i ozdobić kwiatami . 

*  Naucz się na pamięć i powiedz mamie życzenia. 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RvHfN-4Va4g


„Życzenia dla mamy”- D. Kossakowska 

 

Mamo, dzisiaj Twoje święto, 

więc dla Ciebie prezent mam. 

Uśmiech, radość, miłość, wdzięczność 

Oraz moje serce dam. 

 

4. Złóż życzenia swojej mamusi i podaruj laurkę, którą przygotowałaś/ 

przygotowałeś z okazji Święta Mamy. 

 

 

 

 

 

Źródło obrazków: 

• załącznik nr 1: 1 obrazek: https://przedszkouczek.pl/,  

2 obrazek: http://www.ps1.eprzedszkola.pl/ 

• załącznik nr 2: https://youtu.be/so8eH_rAvis 

• załącznik nr 3: http://bystredziecko.pl/ 
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Załącznik nr 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



Załącznik nr 2  

 

 



Załącznik nr 3 

 

 


