
 

 

Zajęcia  dla  przedszkolaków. od 25 – 29 maja 2020 r. 

25 maj 2020 r. TEMAT: DZIEŃ MAMY.  

Witam Was Kochane Przedszkolaki oraz Waszych Rodziców. W tym tygodniu zapraszamy Was do zajęć 

podczas, które będą poświęcone Mamusiom. A wiecie dlaczego? Ponieważ jutro 26 maja obchodzimy 

DZIEŃ MAMY.  

1.Na rozpoczęcie dnia proponujemy zabawę ruchową. Prosimy o wykonanie ćwiczeń  zgodnie z treścią 

wiersza: 

  Najpierw zróbmy dwa podskoki – raz i dwa. 
 Potem jeszcze dwa obroty –właśnie tak. 
 Teraz mi pomachaj ręką – gdybyś mógł. 
 A na koniec tego wiersza – przysiad zrób. 
 
2. Teraz zapraszamy do wykonania masażu relaksacyjnego . Rodzic czyta a dziecko wykonuje polecenia  na 

plecach rodzica lub rodzeństwa:   

Stolarz młotkiem stuka (stukanie jedną lub dwiema rękami zaciśniętymi w pięść) 

Lekarz w plecy puka (delikatne pukanie palcami) 

Praczka pranie wiesza (delikatne szczypanie) 

Rolnik grabi siano („grabienie” palcami obu rąk z góry na dół) 

Muzyk gra, co rano (naśladowanie ruchów pianisty) 

Obrazek maluję (dowolne kreślenie palcami na plecach partnera). 

3. Teraz  posłuchajcie piosenek  o mamie. Link z piosenką oraz słowa zamieszczone są poniżej: 

https://www.youtube.com/watch?v=PUKVc5rddaA 

„Życzenia dla mamy” - słowa 

Mama uśmiecha się ciepło jak słonko 
Mama nas zawsze przytuli 
Bajkę opowie pogłaszcze po głowie 
I dziurę zaszyje w koszuli 

Refren: 

Niech nam żyją wszystkie mamy 
Dziś życzenia im składamy 
Bo tak bardzo je kochamy 
Całujemy i ściskamy 

Mama nie gniewa się nigdy na dzieci 
Zawsze o nich pamięta 
Ty też dla mamy bądź taki kochany 
Na co dzień nie tylko w święta 

Refren: 

Niech nam żyją wszystkie mamy 
Dziś życzenia im składamy 

https://www.youtube.com/watch?v=PUKVc5rddaA


 

 
Bo tak bardzo je kochamy 
Całujemy i ściskamy x2 

 

4. Jutro jest DZIEŃ MAMY. Z  tej okazji możecie  wykonać  prezent dla mamy „Kwiatek  w słoiczku” 

Proszę przygotować słoiczek z zakrętką i  plastelinę. 

 Z plasteliny proszę ulepić kwiatuszka. Pamiętajcie, żeby zmieścił się do waszego słoiczka. Ulepiony kwiatek 

wkładamy do słoiczka i przyczepiamy do dna. Następnie wlewamy taką ilość wody , żeby zakryła całego 

kwiatka. Jeżeli macie brokat to możecie wsypać. Słoiczek mocno zakręcamy (można poprosić kogoś 

dorosłego o pomoc). Gotowe! 

  Miłym prezentem dla Mamy będzie także  kolorowa laurka wykonana według pomysłu dziecka. 

Prezenty  gotowe! Można wręczyć mamusi i złożyć życzenia. 

5. Rysuj po śladach, a dowiesz się jakiego koloru są kredki: 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 
 26 maj 2020 r. TEMAT: DZISIAJ  MAMY  ŚWIĘTO  MAMY. 

 

1. Proszę rodziców o przeczytanie wiersza. Dzieci słuchają uważnie, żeby umiały odpowiedzieć na pytania 

dotyczące treści: 

Mama - krawcowa od ranka 

      szyje spodenki dla Janka. 

     Takie z kieszonką, brązowe 

     będą na jutro gotowe. 

     Raźno terkocze maszyna 

           i zszywa spodnie dla syna. 

           Jeszcze brakuje guzika i.... 

    spodnie gotowe dla smyka. 

    Wystroił się Jaś w nowe spodnie 

    miło mu jest i wygodnie. 

    Dziękuje mamie - krawcowej, 

    że spodnie uszyła mu nowe. 

 

       Dzieci odpowiadają na pytania: Co uszyła mama Jankowi? Kim była mama Janka ? 

       Czy wiesz jaki zawód ma twoja mama? Jeżeli nie wiesz to zapytaj mamy, co robi w pracy?   

 

Opowiedz, co widzisz na obrazkach? 



 

 

 

Co potrzebuje krawcowa , żeby wykonywać swoją pracę? 

 

 

 



 

 

Oglądnijcie film edukacyjny(czas trwania około 5 minut) pt. „Poznajemy miejsca pracy i różne zawody”. 

Dowiecie się co robi: kucharz, strażak, nauczyciel, policjant, lekarz, artysta malarz, ekspedientka, mechanik 

samochodowy, kurier, informatyk- programista, piekarz, dziennikarz, listonosz. Zapraszamy! 

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

A teraz  będziecie odgadywać jaką pracę wykonują osoby przedstawione na ilustracjach. Jeżeli nie będziecie 

wiedzieli, to przeczytajcie podpisy pod obrazkami  lub poproście rodziców o przeczytanie. 

 

 

 

Dzisiaj jest DZIEŃ MAMY. Czy złożyliście życzenia? Jeżeli nie, to narysujcie portret swojej mamy i 

zanieście jej w prezencie. Rysunek mamy możecie wykonać samodzielnie lub wydrukować obrazek do 

kolorowania. 

Możecie też zatańczyć z mamusią do piosenki „ TANIEC  ZYGZAK”. Zaczynamy: 

https://www.youtube.com/watch?v=xm93WFJ7bNs 

https://www.youtube.com/watch?v=zYkJUgCDdyc
https://www.youtube.com/watch?v=xm93WFJ7bNs


 

 

 

M A M A  

27 maj 2020 r. TEMAT: ZAPACH  MOJEJ  MAMY. 

 



 

 

1. Zabawy ruchowe 

Ćwiczenie 1 

dzieci spacerują po dywanie, na umówiony sygnał, np. klaśnięcie jak najszybciej siadają na krześle, stają na jednej 

nodze, kładą się na brzuchu, itp. 

ćwiczenie 2 

żabie skoki z obręczy do obręczy (obręcze możesz zastąpić poduszkami lub ze zwykłego sznurka zrobić koła) 

rzucanie – rzucamy jak najdalej oburącz woreczek gimnastyczny (lub np. kulkę papierową,  pluszaka lub  woreczek z 

ryżem). Następnie czołgamy się po woreczek. 

rzut woreczkiem gimnastycznym lub kulką papierową do celu np. do pudełka lub wiaderka. 

Ćwiczenie 3 

spacer na krawędzi – dzieci ustawiają się na krawędzie dywanu lub wzdłuż skakanki i przemierzają go wokół krokiem 

dostawnym, próbując nie spaść na ziemię 

Ćwiczenie 4 

ślizganie – leżąc na podłodze (lub na kocyku) ślizgi na brzuchu (ważne, by ręce odpychały się równocześnie). Zabawę 

można przeprowadzić w formie zawodów rodzic – dziecko lub dziecko- dziecko 

 

2.Teraz usiądźcie wygodnie i posłuchajcie opowiadania R. Piątkowskiej pt. „Zapach mamy”. 

 

  Dziecko słucha opowiadania, a następnie rozmawia z mamą na temat treści utworu. . 
  

Jak ja nie lubię, kiedy mama gdzieś wyjeżdża. Dom bez mamy jest jakiś inny. A jutro znowu wyjeżdża na kilka dni – westchnąłem. 
– Więc jeszcze tylko dziś przytuli mnie przed snem, bo jutro… Nagle poczułem, jak w gardle rośnie mi wielka kula, a z oczu kapią 
łzy. – Tomeczku, kochanie, wiem, że ci przykro, ale to tylko trzy dni. Tata i babcia wspaniale się tobą zaopiekują. A ja szybko wrócę 
i przywiozę ci jakąś pamiątkę z tej podróży. Obiecuję. No już uśmiechnij się do mnie, skarbie – szepnęła mama i przytuliła mnie 
mocno. – Mamo, jak jesteś blisko, zawsze czuję taki ładny zapach. Poznałbym cię po nim wśród tysiąca innych mam – 
powiedziałem. – Tak pachną moje ulubione perfumy. Cieszę się, że ten zapach ci się podoba – powiedziała mama, uśmiechnęła 
się i wyszła z pokoju. Po chwili wyskoczyłem z łóżka i pobiegłem do łazienki. – Mam genialny pomysł. Gdzieś tu musi być… – 
mruknąłem, przeszukując półkę z kosmetykami mamy. – Ile tego tu jest – zdziwiłem się, przesuwając pudełeczka z kremami, 
szminki, tubki i pędzelki. Wreszcie trafiłem na mały, śliczny flakonik i powąchałem go. – Znalazłem, to te perfumy – odetchnąłem z 
ulgą. Potem poszedłem do kuchni i wybrałem trzy małe słoiczki po dżemie. Takie słoiczki babcia starannie umyła i przechowywała 
w kuchennej szafce. Teraz do każdego słoiczka prysnę trochę tych perfum i szybko zakręcę wieczko. Będę miał w nich zapach 
mamy. Po jednym słoiczku na każdy wieczór; kiedy jej nie będzie – ucieszyłem się. A kiedy w każdym słoiczku uwięziony był już 
piękny zapach, szybko schowałem je do swojej szafki i nareszcie mogłem zasnąć. Tak jak przewidywałem, dni bez mamy, a 
zwłaszcza wieczory, zdawały się nie mieć końca. Ale najbardziej tęskniłem za nią, kiedy nadchodziła pora snu. Babcia czytała mi 
wtedy długą bajkę, a tata zawsze całował przed snem, ale kiedy tylko wyszli z pokoju, wyjmowałem z szafki słoiczek. Odkręcałem 
wieczko i zamykałem oczy. Otaczał mnie wtedy zapach, jakby ramiona mamy. – Dobranoc mamusiu – szeptałem i dopiero wtedy 
nadchodził sen. Tak było przez dwa wieczory, ale trzeciej nocy długo nie mogłem zasnąć. – Mama wraca jutro rano do domu. 
Pewnie jak się zbudzę, ona już tu będzie – cieszyłem się. Wreszcie usnąłem zmęczony, zaciskając w ręce słoiczek. Ale co to?! 
Mama jest zamknięta w moim słoiku! Puka paluszkiem w szklaną ścianę i chyba chce wyjść. – Ojej, co ja zrobię z taką maleńką 
mamą? Mogę ją teraz wsadzić do któregoś z moich wyścigowych samochodzików, teraz się tam zmieści. A już na pewno uda mi 
się wepchnąć ją do mojej ulubionej koparki – pomyślałem. Odkręciłem więc słoiczek i pomogłem mamie z niego wyjść. Nagle 
poczułem zapach mamy i jej ręce na swojej buzi. Potem mama dała mi całusa. – Dzień dobry, kochanie! – to był jej głos. 
Obudziłem się i przetarłem oczy. – Mamo, ja ty szybko urosłaś – zawołałem. – Coś takiego! Czyżbym się przez te trzy dni 
powiększyła? – zaśmiała się mama i położyła na poduszce piękny złoty gwizdek i następne autko do mojej kolekcji. – Dziękuję, 
mamo! Jest super, szkoda tylko, że się już do niego nie zmieścisz – powiedziałem. – No, gdybym była taka mała, nie mogłabym 



 

 
zrobić ci omletów na śniadanie – uśmiechnęła się mama. – Hura! Omlety! – zawołałem, wyskakując z łóżka. Jak dobrze, że mama 
jest duża, wielka, ogromna! Tylko z czego się tak śmieje w tej kuchni? 
 
Proszę odpowiedzieć na pytania: 
 
Co się stało z mamą Tomka?  
Dlaczego Tomek do trzech słoiczków nalał perfumy mamy? 
Jak myślicie, czy mama Tomka była zamknięta w słoiczku, czy to był sen? 
Co mama Tomka zrobiła na śniadanie kiedy wróciła?  
Jaką potrawę przygotowaną przez mamę lubicie najbardziej? 
 
Porozmawiajmy o rodzinie. 
 Kto należy do waszej rodziny oprócz dzieci i mamy. Spróbujcie powiedzieć. A może chcecie narysować tatę, babcię, dziadka, 
brata, siostrę albo kogoś innego? 
Pomogą wam w tym rysunki, który możecie pokolorować. 
 
 

 



 

 

 
 



 

 

 
 
 
Zapraszamy do oglądnięcia zabaw dydaktycznych z zakresu utrwalania pojęć określających położenie przedmiotów (na, 
pod, obok, za, przed, nad). Pierwszy film jest dla dzieci młodszych, a drugi dla starszych:  
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=hOtF5ASCiTA 

https://www.youtube.com/watch?v=CViw7XAmbDs 

 

28 maj 2020 r.  TEMAT: MOJA  RODZINA. 

 

1. Serdecznie witamy i zapraszamy do zabaw ruchowych w domu: 

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

2. Teraz zapraszam was kochane przedszkolaki do rozwiązywania zagadek o członkach 

rodziny. Rodzic czyta zagadki, które znajdują się po prawej stronie (w podwójnej ramce). 

Dziecko  odpowiada: 

https://www.youtube.com/watch?v=hOtF5ASCiTA
https://www.youtube.com/watch?v=CViw7XAmbDs
https://www.youtube.com/watch?v=ZvvewNwtu_c


 

 

 

 

ANNA 

ANNA 

Piękne imię ma ta panna 

wprost czy wspak jest zawsze..... 

BABCIA 

BABCIA 

Łatwą tu zagadkę mamy: 

kim jest dla was mama mamy? 

BABCIA 
BABCIA, 

Jak my nazywamy mamę naszej mamy? 

CIOCIA 

CIOCIA 

To jest zagadka niezwykle prosta: 

kim jest dla ciebie twej mamy siostra? 

DZIADEK 

DZIADEK 

Nie każdy jest siwy, nie każdy wąsaty, 

Lecz każdy jest tatą mamy albo taty. 

DZIADEK 

DZIADEK DO ORZECHÓW 

Tak się nazywa, jak ktoś z rodziny, 

a jak wiewiórka zgniata łupiny. 

MAMA 

MAMA  

To „m” litera, to „a” litera.  

Te dwie litery wyraz zawiera.  

Słowo serdeczne, odgadniesz sama.  

To jest na pewno słowo …. 

MAMA 

MAMA 

Kto nas kocha tak jak nikt 

 i ochrania całym sercem?  

I do kogo można przyjść  

z każdym smutkiem jak najprędzej? 

PRABABCIA 

PRABABCIA 

A przed mamą naszej mamy 

kogo mamy? 

RODZEŃSTWO 

RODZEŃSTWO 

Ta dziewczyna i ten chłopak 

jedną mamę mają. 

Odgadnij i powiedz prędko: 



 

 

jak ich nazywają? 

RODZINA 

RODZINA 

Jak razem się nazywa: 

babcia i prababcia siwa, 

dziadek szpakowaty i dzieci 

– obok mamy i taty? 

SERCE 

SERCE 

We mnie, w tobie, w każdym 

z nas puka równo – raz po raz. 

TATA 

TATA 

Oto niezwykle łatwa zagadka. 

Kim jest dla ciebie syn twego dziadka. 
  

 

 

3.Zabawa słowna – szukamy zdrobnień do słów mama i tata. 

(mamusia, mateczka, mamunia….) 

(tatuś, tatko, tatuńcio….) 

4. Odpowiedz na pytania: 

Kto w twojej rodzinie lubi śpiewać? 

Kto gotuje najlepsze obiadki? 

Kto codziennie chodzi do pracy? 

Kto robi zakupy? 

Kto w twoim domu sprząta? 

Z kim lubisz chodzić na spacery? 

5. Policz, ile osób liczy twoja rodzina. Wskaż odpowiednią liczbę. 

1    2    3    4 



 

 

5    6    7    8 

    9    10 
6. Poniżej znajdują się karty pracy. Wykonaj zadania 

 

Policz dinozaury i pokaż odpowiednią liczbę. 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

29 maj 2020 r. TEMAT: SERCE NA DŁONI. 

 

Zapraszamy nasze kochane przedszkolaki do zabaw ruchowych. Do ćwiczeń 

potrzebne będą butelki i zakrętki np. po wodzie mineralnej. 

 

1. Co narysowałem? – rysujemy zakrętką butelki (trzymaną przez palce stóp) litery, cyfry, 

figury, zadaniem drugiej osoby jest odgadnąć co zostało napisane lub narysowane. 

2. Podaj butelkę! – turlanie stopami butelki  do siebie ( rodzic – dziecko lub dziecko – dziecko) 

3. Kółka – leżymy na brzuchu, rodzic trzyma butelkę w wyprostowanych rękach, dziecko 

obiema rękami  wrzuca na butelkę kółko, obręcze lub związane w pętlę sznurki. 

4. Złap mnie – rodzic siedząc na podłodze trzyma butelkę  w wyprostowanych rękach. Dziecko 

czołga się do butelki, by np. nakleić na niej naklejkę lub wytrącić ją  w określonym czasie 

(rodzic liczy np. do od 1 do 10 ) 

5. Kręgle – potrzebujemy do tej zabawy więcej butelek. Leżymy na brzuchu w pewnej 

odległości od butelek “kręgli”. Przewracamy je tocząc piłkę palcami stóp lub rękami . 

 

 

 

 

Proszę, aby rodzice porozmawiali z dziećmi, co to znaczy „MIEĆ SERCE NA DŁONI” Ilustracje sugerują, 

że mieć serce na dłoni to znaczy trzymać serce na w rękach. Ale tak naprawdę oznacza to człowieka 

DOBREGO, ŻYCZLIWEGO DLA INNYCH LUDZI, OTWARTEGO  I  BEZINTERESOWNEGO. 

Zastanów się, czy znasz kogoś kto jest dobry dla ciebie i zawsze ci pomaga ? (mama, tata, koleżanka, 

babcia…) 

 



 

 

 

 

 

 

Spróbuj zrobić z dwóch dłoni  serce. Jeżeli nie potrafisz to poproś o pomoc kogoś dorosłego. 

 

 

Teraz oglądnijcie bajkę o Taszim i Tiszim. Zobaczycie, który chłopiec postępuje dobrze, a który źle. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZRqT7OFEM-Q 

Prosimy o przeczytanie dzieciom wiersza „ Miłość mamy”. 

Miłość Mamy nie waży się na gramy! 
Mama - dotknięciem dłoni 
największy smutek przegoni! 
 
Miłość Mamy nie waży się na kilogramy! 
Gdy Mamusia usiądzie przy tobie, 
Lżej - nawet w ciężkiej chorobie! 
Chociaż się waży na tony hipopotamy i dzwony, 
to takiej wagi nie mamy, 

https://www.youtube.com/watch?v=ZRqT7OFEM-Q


 

 
żeby zważyła miłość Mamy. 
 
Wszystko, co Mama nam daje, 
co będzie, co jest, co już było, 
i Mama, i my obok mamy 
- to miłość. 

Zastanówcie się, co to jest MIŁOŚĆ? , co to znaczy że mama nas kocha? (opiekuje się nami, pomaga w 

różnych sytuacjach np. podczas choroby, potrafi nas pocieszyć, jest dla nas dobra…) 

Jaki  kolor  kojarzy ci się z miłością? (czerwony) 

Dokończ  zdanie , które zaczyna czytać rodzic: 

Czerwone jest serce i  ….. (dziecko wymienia różne pomysły np. krew, kwiatek) 

Niebieskie jest…..(np. woda, niebo) 

Biały jest……(np. śnieg, mleko) 

Zielona jest……(np. trawa, liście)  

Żółte jest …..(słońce, żonkil) 

Narysuj  jedną  rzecz czerwoną, jedną niebieską, jedną w takim kolorze jaki lubisz.  

   

  

 



 

 

  

 

Karty pracy -  ćwiczenia grafomotoryczne: 

 

 

KARTA NR 1 . Pokoloruj serduszko lub przyklej na nie czerwone albo różowe kawałki kolorowego papieru 



 

 

 

 

 

 

KARTA NR 2 Pokoloruj baloniki. 



 

 

 

 

 

KARTA NR 3 Dokończ rysowanie szlaczków. 

 

 


