
 Grupa II 

 

Temat tygodnia: Święto Mamy i Taty.  

Wtorek  26.05.2020 r.  

Temat dnia: Moja mama.  

 

 

 

 

Dzisiaj jest 

wtorek 

26 maja  - Dzień Mamy 
 



1. Słuchanie piosenki „Kocham Cię, Ti Amo, Je T’aime” (3,4,5,6 – latki) 

 

 26 maja wszystkie mamy  obchodzą  swoje święto. Najpierw posłuchaj   

razem z mamusią  piosenki. Powiedz,  jak bardzo ją kochasz (po polsku, po 

włosku i francusku – tak jak było w piosence). Potem ją przytul, ucałuj i zaproś 

na wspólne świętowanie tego dnia.  

 

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

 

2. „Co lubię robić z moją mamą?” – zabawa naśladowcza. 

 

Dziecko naśladuje wykonywanie jakiejś czynności a mama zgaduje (np. 

gotowanie, odkurzanie, podlewanie kwiatów, szycie, zagniatanie ciasta itp. 

Jeśli dziecko ma trudności z naśladowaniem -  najpierw mama może pokazać, 

co lubi robić z dzieckiem).  

 

3. „Kolory mojej mamy” – ćwiczenie spostrzegawczości wzrokowej. 

 

Rodzic  wydaje dziecku polecenia a zadaniem dziecka jest wskazanie wśród 

swoich zabawek lub przedmiotów znajdujących się w domu  odpowiedniego  

koloru i nazwanie go: 

 - poszukaj koloru, który podoba się twojej mamie, 

 - przypomina sukienkę twojej mamy,  

 - pasuje do oczu twojej mamy, 

 - przypomina kapelusz twojej mamy,  

 - nie pasuje do twojej mamy, 

 

4. „Co słychać w kuchni?” – ćwiczenia słuchowe. 

  

Potrzebne będą: kubek i łyżeczka, dwie łyżki, talerz i widelec, papier, torebka 

foliowa, metalowa miska i łyżka.  

 

Dziecko najpierw słucha jaki dźwięk powstaje przy uderzaniu łyżką o łyżkę, 

widelcem o talerz, łyżką o metalową miskę, mieszaniu łyżeczką w kubku, jak 

szeleści  papier i  torebka  foliowa. Dziecko odwraca się tyłem lub zasłania 

oczy. Rodzic demonstruje jakiś dźwięk a dziecko musi zgadnąć. Po 

odgadnięciu  - zamiana ról.  

 

5. „Najłatwiejsze ciasto w świecie” – piosenka do nauki w tym tygodniu. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=PRx_dzSfK3U 
 

Żeby w domu było miło - 

tak, tak, tak! 

https://www.youtube.com/watch?v=IdxQW3jqYtA
https://www.youtube.com/watch?v=PRx_dzSfK3U


Żeby coś dobrego było - 

tak, tak, tak! 

By pachniało wakacjami - 

tak, tak, tak! 

Zrobię ciasto ze śliwkami - 

tak, tak, tak! 

 

Szklankę mąki, cukru szklankę 

zaraz wsypię do miseczki, 

potem proszku do pieczenia 

dodam jeszcze dwie łyżeczki. 

I dwa jajka, i na koniec 

pół stopionej margaryny, 

i zamieszam tylko tyle, 

by się rzeczy połączyły. 

 

Najłatwiejsze ciasto w świecie - 

tak, tak, tak! 

Nic a nic się go nie gniecie - 

tak, tak, tak! 

Ty potrafisz także upiec - 

tak, tak, tak! 

Nawet gdy nie jesteś zuchem - 

tak, tak, tak! 

 

Teraz śliwki poukładam 

w natłuszczonej tortownicy, 

włożę ciasto i do pieca 

na około pół godziny. 

A gdy będzie już gotowe - 

znaczy chrupkie i rumiane - 

to zaproszę koleżanki, 

babcię, dziadka, tatę, mamę. 

 

Najłatwiejsze ciasto w świecie - 

tak, tak, tak! 

Nic a nic się go nie gniecie - 

tak, tak, tak! 

Ty potrafisz także upiec - 

tak, tak, tak! 

Nawet gdy nie jesteś zuchem - 

tak, tak, tak! 

 

 



 

Zachęcam do wspólnego upieczenia ciasta według przepisu podanego 

 w piosence. Zamiast śliwek można dodać inne owoce: jabłka, gruszki lub 

rabarbar pokrojony na kawałki. 

 

 Spróbujcie koniecznie upiec razem takie ciasto – będzie w  sam raz na 

rodzinny piknik. 

 

6. Karty pracy 6 – latki: 

 

 Praca z KP4. 24a – meblowanie i dekorowanie pokoju zgodnie  

z instrukcją, czytanie prostych wyrazów; 

 Praca z KP4. 24b – czytanie tekstu z poznanych liter, pisanie wyrażeń 

po śladzie, rysowanie mamy i tego co lubi mama; 

 

 

7. „Bukiet dla mamy” – układanie kwiatów z kamyczków, fasolek i innych 

dostępnych materiałów przyrodniczych. 

 

 

 

 

 

8. Propozycje dla chętnych dzieci: 

 

Film „Przygody Bolka i Lolka – imieniny mamy” 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=HmRyt0smJts   

   

Kwiaty z kółeczek: 

      https://www.youtube.com/watch?v=otjMhpZvKQ0  

https://www.youtube.com/watch?v=HmRyt0smJts
https://www.youtube.com/watch?v=otjMhpZvKQ0


 

9. Opowiedz, co robią dzieci z mamami na zdjęciach. Pokoloruj ramki wokół 

zdjęć, na których widać, co najczęściej robisz razem z mamą. (4, 5, 6 – latki) 

 

 

 

 

 

 



10. Pokoloruj na żółto wszystkie tulipany, a na czerwono wszystkie róże dla 

mamy. (4, 5, 6 – latki) 

 

 

 

 

 

 



11. „Tulipan”( 3, 4 – latki) – wylep kuleczkami plasteliny kwiatek dla mamy.  

 

 

 

 

 



12. „Kolorowe serce dla mamy” – możesz pokolorować kredkami, pomalować 

farbami, wylepić plasteliną. ( dzieci młodsze i chętne starsze) 

 

 

 

 



Dzieci starsze – pokoloruj mazakami lub kredkami bukiet dla mamy. 

 

 

 



 

 


