
ŚRODA 

( 28.05.2020r.) 

 

1. Posłuchajcie jak Łukaszek nauczył mamę słuchać. 

 

„Mamo, posłuchaj drzewa”- A.M.Grabowski 

 

 Łukasz bardzo lubił słuchać ziemi. Kładł się na jej gorącym brzuchu i 

przykładał ucho do piasku. 

 - W ziemi coś się dzieje- powiedział Łukasz, ale mama nie mogła w to 

uwierzyć. 

 Natychmiast wstań z ziemi, bo się pobrudzisz!- rozkazała i zaraz zaczęła 

się śpieszyć. Mama zawsze, kiedy się  zdenerwowała, zaczynała się spieszyć. 

 Łukasz lubił też słuchać drzew. Ale nie zwykłego szumu gałęzi. Lubił 

dotykać policzkiem chropowatej kory i powoli, zamykając oczy, wkładać głowę 

coraz głębiej. Drzewo otwierało pień 

i pozwalało Łukaszkowi wejść do środka. 

 Tego mama też nie rozumiała. 

 - Czy chcesz, żeby wszedł ci do ucha jakiś robak?!- straszyła syna. Mama 

naprawdę nie rozumiała najprostszych spraw! 

 Któregoś dnia Łukasz zapytał: 

 - Mamo, dlaczego ciągle się spieszysz? 

 - Ja się wcale nie spieszę!- zdziwiła się mama. 

 - To dlaczego nie chcesz posłuchać ziemi i drzew? 

 - Bo...bo tak...- Mama na chwilkę stanęła. - Bo tak nikt nie robi! 

 - Przecież ja tak robię!- odpowiedział szybko Łukasz. 

 Mama chwyciła go za rękę i spojrzała mu uważnie głęboko w oczy. Długo, jak 

nigdy. 

 Łukaszek trochę się przestraszył, że mama się pogniewała. Ale nie- 

uśmiechała się. 

 - No dobrze, posłuchajmy. 

 Podeszła do najbliższego drzewa i przyłożyła ucho do grubego pnia. Łukasz 

zrobił to samo 

z drugiej strony. Kiedy objął drzewo, natrafił na ręce mamy.  Po chwili mama 

powiedziała: 

 - Nie wiedziałam, że drzewa są takie ciepłe. 

 - A wiedziałaś, że burczy im w brzuchach? 

 - Nie, a czy to tak zawsze? 

 - Nie, chyba tylko kiedy są głodne. 

 - Koniecznie muszą przestać pić ten zimny deszcz- westchnęła mama 

mrużąc oczy. -Chyba trzeba będzie im gotować kaszkę na śniadanie! 



  I roześmiali się głośno oboje. 

 

 

2. Zabierzcie mamę do ogrodu i pobawcie się z nią: 

 

* - pobiegajcie wokół drzew, 

* - poskaczcie jak „sprężynki” 

* - wspólnie obejmijcie drzewo- posłuchajcie, co „mówi” 

* - stańcie na palcach i sięgajcie jak najwyżej, 

* - chwyćcie drzewo i wykonujcie wymachy nóg w bok, raz jednej, raz drugiej, 

* - oprzyjcie się o drzewo plecami, mocno przylgnijcie, 

* - wykonajcie kilka przysiadów, 

* - jeżeli macie jeszcze jakieś pomysły, to bawcie się dobrze! 

 

3. Zabawa językowa- „Zdrobnienia i zgrubienia” 

 Dziecko szuka zdrobnień i zgrubień słowa mama. 

 

4. Posłuchajcie wiersza: 

 

„Moja Mama”- D.Głośnicka 

 

Moja  mama ma oczy zielone     Wesoło mi z moją mamą 

i włosy bardzo ciemne.     i śmiać się i bawić i grać. 

A kiedy jest ze mną tuż obok,    Mama wszystkiemu zaradzi, 

jest mi tak bardzo przyjemnie.    nie trzeba niczego się bać. 

 

Przychodzi do przedszkola,     Idziemy ulicami, 

uśmiecha się serdecznie.     oglądamy wystawy. 

Wyciąga do mnie ręce,      Wszystko nam się podoba 

a ja ubieram się grzecznie.     i wszystko nas ciekawi. 

 

W domu bawimy się misiem,     A kiedy robi się ciemno, 

rozwiązujemy zagadki.     na skraju łóżka siada. 

Mama czyta mi książki     Całuje mnie ciepło w czoło 

o Kubusiu - Puchatku.     i bajki opowiada. 

 

Nikt nie ma takiej mamy, 

tylko ja jeden na świecie. 

Długo możecie szukać, 

lecz takiej nie znajdziecie. 

 



* A jaka jest twoja mama?- Opowiedz 

 

5. Wykonajcie zadanie z Karty Pracy nr4, str 22 

 
 
 


