
Witajcie kochane przedszkolaki i drodzy rodzice. 

Dzisiaj obchodzimy najważniejsze święto dla każdego dziecka. Jest to DZIEŃ MAMY! 

Mam nadzieję, że wykonaliście wczoraj zadanie z tatusiami i już wręczyliście laurki dla 

Waszych MAM. Bądźcie dziś bardzo grzeczni i zróbcie coś miłego dla mamy. 

 

Temat dnia: MOJA MAMA. 

 

1. Zestaw ćwiczeń porannych nr 36 (wg B. Formy):  

• Marsz w kole za rodzicem w rytm bębenka/ lub klaskania.  

• Dzieci stają na dywanie. Na hasło rodzica: Zrywamy jabłka! – wykonują wyskok obunóż 

w górę.  

• Dzieci przechodzą do leżenia na plecach i na hasło R.: Jabłka turlają się po trawie w 

lewo! – turlają się w wyznaczoną stronę.  

• Dzieci maszerują w dowolnych kierunkach. Na hasło R.: Jabłka spadają! – zatrzymują się 

i przechodzą do przysiadu. Obejmują rękami kolana, opuszczają swobodnie głowy.  

2. „Czym będziemy się zajmować?” – wnioskowanie o temacie zajęć.  

Dzieci oglądają cztery obrazki, których nazwy zaczynają się od głosek wchodzących w skład 

wyrazu MAMA. Dzieci podają nazwy i mówią jaką głoską zaczyna się każdy wyraz. Mogą też 

zapisać pierwsze głoski obrazków na kartce. Następnie odczytują powstały wyraz. 

 
 

 
 

 



3. „Słoneczko z mamą” – poszerzanie słownika, podawanie nazw cech.  

Na kartce Rodzic zapisuje wyraz MAMA. 

Dziecko podają przymiotniki kojarzące mu się z tym słowem. Następnie kończy zdanie: Moja 

mama jest… Rodzic zapisuje przymiotniki w formie słoneczka. Dopuszcza się przymiotniki 

nacechowane pozytywnie, ale też negatywnie. Mama może być zmęczona, zniecierpliwiona 

itd. 

4. Praca z KP4.22 – portret i opis mamy, doskonalenie umiejętności opisu, zdolności 

grafomotorycznych i logicznego myślenia, odwzorowywanie. 

5. RELIGIA: 

Temat: Wyrażam miłość dla mojej mamy 

Pomódl się za swoją mamę. 

6. „Mama w pracy” – rysowanie przez dzieci własnej mamy w pracy. Rozmowa na temat 

wykonywanych zawodów. Próba zaklasyfikowania zawodów do danych kategorii, 

podział na grupy. Pytanie do dzieci, czy wszystkie mamy wykonują typowo żeńskie 

zawody. Czy są mamy, które wykonują zawody określane jako męskie? 

7. “Jak mogę pomóc mamie?” – uwrażliwienie dzieci na konieczność pomocy rodzicom w 

domu. Rodzic zadaje pytania:  

• Czy mamy pracują tylko poza domem? 

•  Jakie obowiązki wykonują mamy w domu?  

• W których obowiązkach możesz pomóc mamie? 

 

8. „Całusy dla mamy” – zabawa plastyczna, obrazy dla mam ze zdjęciami dzieci. 

 Dziecko przykleja swoje zdjęcie na kolorową kartkę z bloku technicznego (w lewym dolnym 

rogu). Obok pisze swoje imię. Następnie ozdabia kartkę serduszkami wyciętymi z kolorowego 

papieru (najlepiej ozdobnego, do pakowania prezentów). Nakleja je tak, żeby leciał jak 

wysyłane całusy. Następnie dziecko wręcza mamie obrazek wraz z wykonanymi wczoraj 

kuponami. 

9.  Mama i dziecko” – zabawa ruchowa nawiązująca do zabaw Weroniki Sherborn, 

kołysanie się w parach w rytm muzyki. Do tej zabawy zapraszamy rodzica lub 

rodzeństwo. 

Stajemy w parach. Rodzic/rodzeństwo siada za dzieckiem, obejmuje je udami i całym ciałem i 

kołysze w rytm spokojnej melodii. 

 

 

Dziękuję za pomoc w realizacji tematu. MIŁEGO DNIA!!!!! 


