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TEMAT TYGODNIA: ŚWIĘTO MAMY I TATY 

TEMAT DNIA: KWIATEK DLA MAMY 

ĆWICZENIE  1 

 Znajdź rodzinę – zabawa orientacyjno-porządkowa. 

Dzieci swobodnie poruszają się po całej sali (Rodzic  określa, w jaki sposób: marsz, bieg, podskoki 

obunóż, czworakowanie). Na hasło Rodzica.: rodzina! dzieci zatrzymują się, patrzą na kartkę, 

którą trzyma Rodzic., i dobierają się w zespoły o takiej liczbie osób, jak na ilustracji, następnie 

łapią się za ręce i wspólnie wykonują jeden przysiad. Trzy ilustracje poniżej przedstawiające: (1) 

mamę i tatę, (2) mamę, tatę i córkę, (3) mamę, tatę, córkę i syna. 

 

 



 

 

 



 

Opowiedzcie kogo przedstawia ostatnie zdjęcie. Teraz przedstawcie swoją rodzinę. 

 „Gimnastyka buzi i języka”. Rodzice- przeczytajcie proszę głośno wierszyk i wspólnie z dziećmi 
wykonajcie ćwiczenia 
 
Mama, tata oraz dzieci   
Dotykanie na zmianę końcem języka górnych i dolnych zębów.  
To rodzina cała   
Rysowanie końcem języka koła przy zamkniętych wargach.  
Buziak dla mamy, buziak dla taty.  
Posyłanie „całusków” w jedną i drugą stronę.  
Zabawa to wspaniała.  
Na wydechu dzieci mówią „aaaaaach”.  
 

 

Ćwiczenie 2 

 „Kwiatki dla mamy i taty” – zabawa ruchowo-słuchowa. Narysujcie kwiatek zgodnie 
z instrukcją z wiersza. Wielkość kartki  dostosujcie do Ramki  z wypychanki „Ramka dla 
mamy” – praca z W.50. 

 
„Kwiatek”  
Arkadiusz Maćkowiak  
Od kółeczka zaczynamy,  
narysujcie kółko 
wokół niego płatki damy.  
Rysują wokół koła płatki.  



A łodyga? Kreska długa.  
Rysują kreskę w dół od środkowego koła.  
Wierzę w ciebie, to się uda!  
Teraz listki raz, dwa, trzy.   
Rysują listki w dowolnych miejscach  na łodydze.  
Pokoloruj wszystko ty. 
 

 „Mama ciężko pracuje” – posłuchajcie opowiadania i odpowiedzcie na pytania: Jakie prace 
wykonuje każda Mama? Czy wykonując tak wiele pracy, Mama może być zmęczona? Jak 
możemy jej pomóc? Jak możemy podziękować Mamie za jej wysiłek? Jakie są Wasze Mamy? 
 

Czy widziałyście dzieci, jak Mama ciężko pracuje? Cały dzień bardzo się trudzi. A to obiad trzeba 
ugotować, a to zrobić kanapkę głodnym dzieciom. Ciągle coś robi, ciągle się krząta i bez przerwy 
zajęta jest pracą. Nie ma chwili wytchnienia. Nawet wieczorem, gdy dzieci już śpią, Mama ma ręce 
pełne roboty: trzeba wyprać dziecięce ubranka, umyć podłogę w kuchni i dziurę w spodniach 
zacerować. I jeszcze każda Mama ma czas na zabawę za swoimi dziećmi: zbuduje z klocków wieżę, 
uszyje sukienkę dla lalki i wieczorem poczyta bajeczkę. A zakupy? Kto najlepiej zrobi zakupy? Mama! 
Oczywiście, że Mama! Dzięki niej zawsze w domu jest chleb i mleko. Coś słodkiego też się znajdzie. A 
dzięki komu w domu jest czysto i miło? Znowu dzięki Mamie. Mama to bardzo ważna osoba w 
rodzinie. Ona o wszystko i wszystkich zadba najlepiej. Można jej zaufać w każdej sprawie. Jeżeli masz 
kłopoty – biegnij do Mamy, ona szybko rozgoni dziecięce troski i zmartwienia. Nikt nie pomoże tak 
jak Mama. A spacery z Mamą – są wielką przyjemnością! Ona wie tyle rzeczy, zna przeróżne rośliny, 
zwierzęta i tak pięknie potrafi o nich opowiadać. A gdy my opowiadamy o naszych przygodach w 
przedszkolu, to Mama tak cierpliwie słucha. Jak nikt! 
Czy potraficie docenić wysiłek Mamy? Czy umiecie odwdzięczyć się za jej poświęcenie? A jej pracę, 
czy umiecie uszanować? Powinniście dbać o to, by nie przysparzać jej kłopotów. Jesteście jeszcze 
mali, ale w wielu domowych pracach możecie już Mamie pomagać. To bardzo ważne; zapamiętajcie 
dobrze: jeżeli kogoś mocno kochamy, to zrobimy dla niego wszystko. Pomyślcie, co możecie zrobić 
dla swoich Mam? 
 

Ćwiczenie 3 

 „Bańka w bańce” wyjdźcie do ogrodu, na taras i wykonajcie eksperyment. 
Przygotujcie: 
1 łyżeczkę cukru 
szklankę z wodą 
2 łyżeczki płynu do naczyń 
słomkę do picia napojów  
łyżeczkę 
Do szklanki z wodą wsypcie 1 łyżeczkę cukru. Dodajcie 2 łyżeczki płynu do naczyń. Pomieszajcie. 
Zwilżcie blat stołu powstałym płynem. Dmuchajcie przez słomkę na płyn wylany na blat stołu. 
https://www.youtube.com/watch?v=BaFejpsGhWE Uporządkujcie miejsce zabawy po jej 
zakończeniu. Wesołej zabawy!!! Po powrocie do domu i umyciu rąk  oglądnijcie bajkę: „Życzenia dla 
mamy” z serii Miś i Margolcia odcinek https://abc.tvp.pl/30986178/zyczenia-dla-mamy-odc-111 
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