
PONIEDZIAŁEK 25.05.2020 

KOCHANE DZIECI 

Zaczął się nowy tydzień. W  tym tygodniu porozmawiamy o naszych mamach. Już jutro jest ich 

święto. Dzisiaj dowiemy się, jaka zapracowana jest nasza mama! Przywitamy się. Zapraszam do 

zabawy. 

  

"DZIEŃ DOBRY" przywitajmy się piosenką z repertuaru Misia i Margolci. 

https://www.youtube.com/watch?v=d5kZPs3CVno 

 

MOJA MAMA JEST ZAPRACOWANA 

Zapraszam rodziców i dzieci do zabawy i wykonania pracy plastycznej.  Zachęcam dzieci do 

korzystania z  książki do komunikacji, w trakcie proponowanych aktywności. 

Do wykonania naszej pracy potrzebne będą: kartka, zdjęcie: mamy, taty, dziecka, kartka, klej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAGADKA- O kim mówi zagadka? 

 

„Kto Was kocha tak, jak nikt na świecie 

i przytula zawsze, kiedy tylko chcecie? 

I do kogo można przyjść, 

z każdym smutkiem, jak najprędzej?” (mama) 

,,MOJA MAMA”- posłuchaj piosenki, a dowiesz się co robi mama w naszej piosence. 

https://www.youtube.com/watch?v=9EaJmJhPiqE 

 

https://www.youtube.com/watch?v=d5kZPs3CVno
https://www.youtube.com/watch?v=9EaJmJhPiqE


 „CO ROBI MOJA MAMA”- prosimy dziecko, aby odpowiedziało na pytanie. Jakie prace w 

domu, wykonuje mama? (wszystkie odpowiedzi są poprawne, jeśli jest taka potrzeba pomagamy 

dziecku, pokazując dwa symbole do wyboru) np.: gotuje, bawi się ze mną, pracuje, prowadzi 

samochód, śpiewa, zrywa kwiaty. 

 

 „CO ROBI MOJA MAMA”- zabawa ruchowo-naśladowcza. 

Dziecko naśladuje czynności podane  i pokazane przez mamę: czesanie, pranie, odkurzanie, 

prasowanie, prowadzenie samochodu, zrywanie kwiatów, śpiewanie itp. 

 POMÓŻMY MAMIE-  w pokoju dziecka  zagościł bałagan poprośmy dziecko, aby pomogło nam 

sprzątać. Stawiamy pojemnik na klocki przed nami i celujemy klockami do pojemnika. Możemy 

poprosić dziecko, aby wybrało kolor kloców dla nas i dla siebie np.: czerwonymi klockami celuje 

dziecka a my zielonymi.   

,,MOJA MAMA”- posłuchaj piosenki a dowiesz się, co możesz zrobić, aby mamie nie było 

smutno? 

https://www.youtube.com/watch?v=n14AtqPWlME 

 

,,ABY MAMIE NIE BYŁO SMUTNO”- naklejamy wydrukowane zdjęcie mamy, na kartkę. 

Aby mamie nie było smutno - ,,dodaj mamie kogoś „ Naklej, np.: swoje zdjęcie albo taty.  A 

może chcesz dorysować mamie pieska albo kotka? 

 

UŚMIECHNIĘTE SŁONECZKO DLA MAMY- pomaluj żółtą farbą papierowy talerzyk. 

Naklejmy oczy i domalujmy uśmiech. Czekamy, aż wyschnie. Żółte spinacze będą promykami dla 

naszego słoneczka (jeśli nie mamy żółtych, mogą być w różnych kolorach). Dokładnie umyj dłonie 

wodą i mydłem. Przypinamy klamerki. Słoneczko dla mamy jest już gotowe! 

Zabawę w przypinanie promyków, można powtarzać, kiedy tylko chcemy. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=n14AtqPWlME


 

 

GRATULACJE! 

PIĘKNE, 

UŚMIECHNIĘTE 

SŁOŃCE DLA 

MAMY! 

 

GOTOWE! Dokładnie umyj dłonie wodą i mydłem. 

 

Chcesz się podzielić z nami swoją pracą?- zrób zdjęcie i wyślij na adres mailowy: 

domowo393@gmail.com 

 

mailto:domowo393@gmail.com

