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Temat: Moja mama 

1.       Przywitajmy się wesoło: 

https://www.youtube.com/watch?v=a9oGVJEdkpo 

2. Kochane Misie, dzisiaj Wasze mamusie obchodzą swoje święto        

Weź swoją mamusię za rączkę, usiądźcie razem wygodnie i posłuchajcie 

piosenki. Koniecznie przytul bardzo mocno swoją mamusię do serduszka i 

powiedz jej jak mocno ją KOCHASZ    Podpowie Ci w tym piosenka: 

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

3. Niespodzianka dla mamy – słuchanie wiersza Patrycji Siewiera-Kozłowskiej. 

Niespodzianka dla mamy 

Chociaż jestem jeszcze mała, 

Będę mamie pomagała. 

Poukładam lalki, misie 

I porządek zrobię dzisiaj. 

Choć mam dużo dzisiaj zadań 

– psocić mamie nie wypada. 

Samochody i książeczki 

Poukładam na półeczki. 

Zamiast psoty dziś dla mamy 

Niespodziankę wielką mamy! 

Mamo, spójrz, porządek lśni, 

Ty odpocznij sobie dziś! 

Rozmowa kierowana pytaniami R.: 

– Co robiła dziewczynka z zabawkami i książeczkami? 

– Komu chciała zrobić niespodziankę? 

– Jak wy pomagacie swoim mamom? 

https://www.youtube.com/watch?v=a9oGVJEdkpo
https://www.youtube.com/watch?v=IdxQW3jqYtA


4.,,Słomki” –ćwiczenie matematyczne.  

Materiały: kolorowe słomki, 3 szklanki 

Kładziemy przed dzieckiem 3 szklanki. Pokazujemy mu: to jest 1-sza szklanka, to 

2-ga, a to 3-cia. 

Zadania: Troszkę zrobił nam się bałagan z naszymi słomkami, musimy je 

poukładać: 

Układamy dziecku 3 szklanki:  

1.Włóż do pierwszej szklanki 3 słomki 

2.Włóż do drugiej szklanki 5 słomek. 

3.Włóż do trzeciej szklanki 1 słomkę. 

4.W której szklance jest najwięcej słomek, w której najmniej?? 

 

 

 

Teraz układamy dziecku 2 szklanki (przypominamy dziecku strony P, L, - 3 latki – 

modyfikujemy np. zielone słomki włóż do jednej szklanki, różowe do drugiej – 

środkowa szklanka musi zostać pusta):  



1.Włóż zielone słomki do szklanki po lewej stronie 

2.Włóż różowe słomki do szklanki po prawej stronie. 

 

Teraz odkładamy szklanki. 

Zadaniem dziecka będzie ułożenie rytmu ze słomek np.: zielona, zielona, 

różowa... lub różowa, zielona...itp. 

 

 



5. Zapraszam na ogród. Mam dla Was specjalne zadanie        

Poszukujemy kamienia, najpiękniejszego     Z niego wykonamy prezent dla 

mamy. 

Kochani rodzice, w związku z sytuacją i nie możnością pomocy ze strony 

nauczyciela, bardzo proszę Was o pomoc. Wiem, że pracujecie i nie 

dysponujecie dużą ilością czasu. Ale do tego potrzebujemy naprawdę chwilkę. 

Dla dziecka będzie to wielka frajda, że może z Wami wykonać prezent dla 

mamy. 

6.  ,,Prezent dla mamy ” – praca plastyczna: 

Materiały: Kolorowe kamyki, Farby plakatowe, Pędzel  

Zadaniem dziecka będzie teraz pomalowanie kamienia wg własnego pomysłu, 

może to być serduszko, mogą to być kolorowe kropki…..co tylko przyjdzie 

maluchowi do głowy. 

 

 

 



7. Apel do mamy       Dziś jest Twój dzień i Twojego dziecka       

Mamo, wybierz jedno opowiadanie z książki pt. „Moja mama czarodziejka”. 

Usiądźcie razem w ciszy i spokoju, cieszcie się sobą: 

http://www.cavan.orpeg.pl/sites/www.cavan.orpeg.pl/files/klasa%201a%20Na

sza%20mama%20czarodziejka.pdf 

 

„Dla Ciebie” 

Dla Ciebie słońca złote koło, żebyś była zawsze wesoła. 

Dla Ciebie kwiat – fiołek pierwszy i bajki- srebrne słowa wierszy. 

I kokarda w najpiękniejszym kolorze, błękitna jak nad ranem morze. 

I butki- te od Kopciuszka z balu- żeby Cię wszyscy podziwiali. 

Dla Ciebie pośród wielu życzeń najsłodsze na świecie słodycze. 

                                              

http://www.cavan.orpeg.pl/sites/www.cavan.orpeg.pl/files/klasa%201a%20Nasza%20mama%20czarodziejka.pdf
http://www.cavan.orpeg.pl/sites/www.cavan.orpeg.pl/files/klasa%201a%20Nasza%20mama%20czarodziejka.pdf


KOCHANE MAMY 😉 ŻYCZYMY WAM DUUUUŻO ZDRÓWKA, UŚMIECHU OD 

UCHA DO UCHA, NIEZLICZONEJ ILIOŚCI CIERPLIWOŚCI 😉 

ALE PRZEDE WSZYSTKIM WIELKIEJ MIŁOŚCI OD SWOJEGO DZIECKA, BO DLA 

NIEGO JESTEŚ JEDYNA I WYJĄTKOWA NA ŚWIECIE ♥♥♥ 

 


