
Witam we wtorek i zapraszam do wspólnej zabawy, a Waszym 

wspaniałym Mamom w dniu ich święta składamy najserdeczniejsze 

życzenia. 

 

 

 

 

 

 

 

Drogie Mamy! 

życzymy Wam zdrowia, dużo radości i szczęścia, 

dumy ze swoich pociech i wiele powodów do uśmiechu 

codziennie, nie tylko w tym wyjątkowym dniu. 

 

Kochani, aby uczcić dzisiejsze święto – Dzień Matki, posłuchajcie razem                 

z Waszą Mamą tej piosenki. Przytulcie się bardzo mocno do mamusi                     

i powiedzcie jej jak bardzo ją kochacie.  

https://www.youtube.com/watch?v=IdxQW3jqYtA  

Pytania do piosenki:   

O kim była piosenka?  

Jaka jest ta piosenka-  szybka czy wolna? 

Jak  można pokazać  mamie, że się ją kocha? 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IdxQW3jqYtA


Kocham Cię, Ti Amo, Je T'aime 

1. Usiądź mamo przy mnie blisko 

i posłuchaj tych słów. 

Ty z pewnością wiesz to wszystko, 

jednak powiem ci znów. 

Ref. Kocham cię, ti amo, je t'aime 

i nie pytaj mnie dlaczego tak jest. 

Ty jesteś mą mamą, wspaniałą, kochaną, 

jedyną na zawsze i kochasz mnie też. (2x) 

2. Popatrz mamo w moje oczy, 

ujrzysz w nich miłość mą. 

Nawet bardzo późno w nocy śpiewać będę ci to 

Ref. Kocham cię… 

 

 

„Moja mama”– zabawa pantomimiczna.  

Dziecko wypowiada słowa: Moja mama ma na imię… i lubi robić to (dziecko 

pokazuje ruchem czynność, którą lubi wykonywać mama). Pozostali 

domownicy odgadują nazwę czynności.  

 

Zabawa muzyczno- ruchowa do piosenki z filmu „Król Lew” 

Zaproście swoje mamy do wspólnej zabawy przy muzyce 

https://www.youtube.com/watch?v=BEu1WLjOokY 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BEu1WLjOokY


Pooglądajcie zdjęcia,  na których zobaczycie różne sposoby spędzania wolnego 

czasu mam ze swoimi dziećmi. Opowiedzcie co widzicie na każdym                              

z obrazków. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W jaki sposób ty lubisz spędzać czas ze swoją mamą?Opowiedz otym. 

 

Prezent dla Mamy 

Teraz poproście o pomoc tatę, babcię, dziadka lub starsze rodzeństwo                  

i przygotujcie niespodziankę dla Mamy (załącznik). Pokolorujcie i wytnijcie 

serca, następnie pokolorujcie bukiet, a serca przyklejcie wokół bukietu. 

Wreczcie laurkę Mamusi.  
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