
„Dzień Mamy- co lubi robić moja mama?”- rozmowa w oparciu o wiersz. 

 

1. Rozwiąż krótką krzyżówkę z pomocą rodzica.  

 

 

         

        

        

        

 

1. Owad ten piękny odwiedza kwiateczki, ma skrzydła tęczowe, niekiedy kropeczki. 

2. Jak my nazywamy, mamę naszej mamy? 

3. Ma ściany, podłogi, okna i drzwi, a w nim mieszkasz ty. 

4. Oto niezwykle łatwa zagadka. Kim jest dla Ciebie syn Twego dziadka? 

Rozwiązanie:………………….. 

 

2.  „Moja mama”- posłuchaj wiersza 

 

Uśmiech mojej mamy najpiękniejszy w świecie. 

Drugiej takiej samej nigdzie nie znajdziecie. 

Moja mama lubi, skakać przez kałuże, 

kiedy z nieba lecą krople deszczu duże. 

Moja mama lubi, rano kiedy wstanie, 

zrobić swoim dzieciom przepyszne śniadanie. 

Moja lubi śpiewać różne kołysanki, 

o gwiazdach na niebie i o kocie Hanki. 

A moja mamusia jest bardzo kochana, 

przytula mnie czule wieczorem i z rana. 

Wszystkie nasze mamy mocno nas kochają. 

Uśmiech, czułe serce dla swych dzieci mają. 

Więc my dzisiaj razem życzenia składamy. 

Niechaj w zdrowiu, szczęściu żyją nasze mamy! 

 

3. Rozmowa na temat wiersza. 

- Co lubią robić mamy, przedstawione w wierszu? 

- Z jakiej okazji składamy mamom życzenia w maju? 

- Czego życzymy mamom w dniu ich święta? 

4. Otwórz książkę: dzieci 5- letnie strona 36, dzieci 6- letnie strona 40. 

Popatrz na obrazki i powiedz co dzieci robią wspólnie z rodzicami.  

Powiedz, jak ty spędzasz czas z mamą i tatą. 



 

5. „Moi rodzice…”- zabawa słowna.  

Rodzic czyta zdanie, a zadaniem dziecka jest je dokończyć. 

- Mój tata jest……. 

- Lubię z moją mamą….. 

- Wspólnie z rodzicami…… 

 

6 .  „Placek mamusi”- masażyk. 

 Rodzic siada za dzieckiem i wykonuje polecenia. Następnie można zamienić się miejscem  

z dzieckiem. 

 

Mama placek ugniatała, (naciskamy plecy dziecka płasko ułożonymi dłońmi) 

wyciskała, wałkowała. (ściskamy dziecko za boki, przesuwamy płasko obie dłonie 

jednocześnie) 

Raz na prawo, raz na lewo. (przesuwamy dłonie w odpowiednich kierunkach) 

Potem trochę w przód i w tył, żeby placek równy był.(przesuwamy dłońmi w przód i tył) 

Cicho… cicho… placek rośnie w ciepłym piecu u mamusi (nakrywamy dziecko rękoma 

lub całym ciałem) 

 

A gdy będzie upieczony każdy brzuch zadowolony. (głaszczemy dziecko po plecach) 

 

7. Zabawy ruchowe. 

    - Wykonaj podskoki obunóż, następnie na prawej nodze, na lewej nodze. 

    -  Maszeruj po pokoju z wysokim unoszeniem kolan, na palcach i na piętach. 

    -  Dziecko kładzie się na plecach i porusza nogami naśladując jazdę na rowerze. 

 

8. Na stronie internetowej przedszkola jest karta pracy- szlaczki.  

Proszę o wydrukowanie jej i uzupełnienie przez dziecko. 

 

9. Dziś 26 maja jest bardzo ważny dzień- ŚWIĘTO MAMY. 

Z tej okazji złóż życzenia swojej mamie, uściskaj ją i powiedz jak bardzo kochasz! 

W załączniku przesyłam szablon laurki. Należy wydrukować laurkę, następnie ją 

pokolorować (pomalować według uznania), złożyć ją wzdłuż linii biegnącej przez jej środek i 

na końcu wkleić życzenia do środka (które znajdują się pod szablonem). Miłej zabawy! 


