
Witamy serdecznie przedszkolaki                           

i Rodziców! 

Zapraszamy do wspólnej zabawy  

Zaplanowany temat na ten tydzień to: 

„Święto Mamy” 

 Rozpoczynamy od zabawy paluszkowej: 

 Mam pięć paluszków u ręki lewej i pięć paluszków u ręki 

prawej.  

Pięć to niedużo, ale wystarczy do każdej pracy i do zabawy.  

Kciuk, wskazujący, potem środkowy, po nim serdeczny, na 

końcu mały.  

Pierwszy i drugi, trzeci i czwarty, na końcu piąty – trochę 

nieśmiały.  

 

Zapraszam Was do wysłuchania bajki                                 

"Króliczek Alilo –Dzień Matki" 

https://www.youtube.com/watch?v=5EDetnGiEqU 

Po wysłuchaniu spróbujcie odpowiedzieć na pytania: 

Z jakiej okazji króliczki uczyły się piosenki? 

Gdzie odbył się koncert? 



Jakie jeszcze zwierzęta przygotowały występ dla swoich 

mam ? 

Czy Wy również pamiętacie, że 26 maja jest Dzień Mamy, 

jeżeli ktoś zapomniał, to przypominam, że to już we wtorek 

wszystkie mamusie mają swoje święto. 

Posłuchajcie „Piosenki o sprzątaniu domu” 

https://www.youtube.com/watch?v=imoS6Wkr04w 

Myślę, że po wysłuchaniu tej piosenki chętnie będziecie 

pomagać rodzicom w domowych porządkach, a szczególnie 

nie zapomnicie o wyręczeniu mamy w dniu jej święta. 

 

A teraz trochę się poruszamy, oto propozycje kilku zabaw 

metodą  Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne.  

 Zabawa "Raki" - leżąc na plecach z rękami 

wyciągniętymi za głowę, odpychajcie się nogami                        

i przesuwajcie po podłodze próbując złapać drugą osobę  

"szcypcami" czyli palcami rąk  

 Bączek - siedząc na podłodze z nogami ugiętymi                        

w kolanach i lekko uniesionymi należy odpychać się 

rękoma i obracać wokół własnej osi 

 Lustro - siedząc naprzeciwko siebie naśladujemy na 

przemian własne ruchy, gesty, mimikę twarzy 

 Domki - rodzic w klęku podpartym tworzy domek dla 

dziecka, które wchodzi do domku(siada skulone pod 

rodzicem), następnie przechodzi między jego nogami                     

i rękami 

 Bujanie dziecka w kocu:) 

https://www.youtube.com/watch?v=imoS6Wkr04w


 Paczka – dziecko zwija się w kłębek na dywanie,                       

a rodzic próbuje je „rozwiązać” (zmiana ról) 

 Rowerek - leżąc na plecach stopami opieracie się                    

o stopy partnera wspólnie kręcąc kółka w powietrzu 

"jazda na rowerze" 

 Kołyska - rodzic w siadzie rozkrocznym obejmuje 

dziecko siedzące tyłem i razem bujacie się na boki. 

Karta pracy: Połącz kropki a następnie pokoloruj 

kwiatka dla mamy.  

Miłej zabawy:) 

 

 

 

 


