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KOCHANE DZIECI

Dzisiaj jest Święto Mamy! Wszystkim Mamom życzymy spełnienia marzeń, uśmiechów na 

twarzy, radości z życia i beztrosko płynących dni.

Słoneczna  pogoda, zachęca nas do wyjścia na spacer. Może wybierzmy się razem na spacer i 

nazrywajmy kwiatów dla Mamy. 

 

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

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

KWIATY DLA  MAMA 

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 A3, żółta plastelina żółta farba, zielona kartka, 

nożyczki, klej.

 „POWIEDZIAŁA MI TO LALA ” przeczytajmy tekst piosenki  i odpowiedzmy na pytanie.

Powiedziała mi to lala

i powiedział mi to misiu,

nie zapomnij, że Święto Mamy dziś.

Nie martw się kosmaty misiu

i laleczko nie martw się,

ja pamiętam o tym dobrze,

każde dziecko o tym wie.

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


Ucieszyła się laleczka

i ucieszył się, też misiu,

że pamiętam o swej mamie,

i o święcie, które jest dziś.

Nie zapomnę nawet wtedy,

kiedy minie wiele lat.

Bardzo kocham swoją mamę,

bez niej nie istnieje świat.

 Bo Święto Mamy jest raz w roku.

Tylko raz, tylko raz.

Czekałam na nie niecierpliwie,

długi czas, długi czas.

DOKOŃCZ ZDANIE:

DZIŚ JEST ŚWIĘTO ………….!          (MAMY)

,,TA PIOSENKA JEST DLA MAMY”- posłuchaj piosenki, a dowiesz się dla kogo jest ta 

piosenka.

https://www.youtube.com/watch?v=pamULWD7hzY 

JAK MÓWIĘ DO SWOJEJ MAMY- wyklaskujemy sylaby w wyrazach (np.: MA – MA) . 

Zadaniem dziecka jest odgadnięcie, co to za wyraz (MAMA). Następnie zadaniem dziecka jest 

podzielenie wyrazu (np. mama) na sylaby- wyklaskując (MA - MA), oraz policzenie sylab (2).

Przykładowe wyrazy:

MA - MA

MA –  MU - SIA

MA - MU - NIA

MAM - CIA

MA - MU - ŚKA

https://www.youtube.com/watch?v=pamULWD7hzY


NAZRYWAJMY KWIATÓW DLA MAMY- wybierzmy się razem na łąkę i nazrywajmy 

kwiatów dla mamy. Podarujmy bukiecik kwiatów Mamie!



KWIATY DLA MAMY - posłuchaj piosenki razem z mamą.

https://www.youtube.com/watch?v=72rRVEqD9-w 

 KWIATY DLA MAMY- kartkę A3 składamy na pół, na kartce naklejamy, trzy kulki plasteliny, 

mocno je naciskamy ręką. Rodzice przecinają patyczki kosmetyczne na pół,  Moczymy watkę na 

patyczku w żółtej farbie i wbijamy  patyczki w żółtą plastelinę. Do naszych kwiatów przyklejamy  

wycięte łodygi i listki (można namalować zieloną farbą). 

A może chcesz mieć, białe kwiaty dla mamy? Wtedy patyczków nie moczymy w farbie, tylko 

przecięte, wbijamy w żółtą plastelinę. Wewnątrz kartki naklej, życzenia (wybrane symbole) z 

załącznika. PODARUJ KWITY MAMIE!

A TERAZ ,,ŻYCZENIA DLA MAMY”!- posłuchajmy z mamą.

https://www.youtube.com/watch?v=t7koX6Y_e3A 

KOCHAM CIĘ MAMO!- Piosenka dla Mamy! Posłuchajmy!

https://www.youtube.com/watch?v=VbnX61GvHqU 

GRATULACJE! PIĘKNE KWIATY DLA MAMY!  

GOTOWE! Dokładnie umyj dłonie wodą i mydłem.

https://www.youtube.com/watch?v=VbnX61GvHqU
https://www.youtube.com/watch?v=t7koX6Y_e3A
https://www.youtube.com/watch?v=72rRVEqD9-w


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

domowo393@gmail.com

mailto:domowo393@gmail.com

