
Grupa VIII 

Temat tygodnia: Święto mamy i taty  

 

Wtorek 26.05.2020 r. 

Temat dnia: Moja mama  

 

 

Dzień dobry!! 

Mamy kolejny dzień: 

wtorek 
dziś jest wielkie święto: 

Dzień Mamy 
Czas na życzenia dla Waszych Kochanych Mam. Niech każdy powie swojej Mamusi 

coś miłego i uściska najmocniej na świecie. 

 



 

My też dokładamy się do Życzeń dla Waszych Mam. 

 

To jest bukiecik dla mamy, 

Malutki, aby odpędził smutki, 

Żeby jej kwitł i w zimie i w lecie, 

Nawet wówczas, gdy śniegiem miecie. 

Jeden kwiatek to uśmiech. 

Drugi to miłe słowo. 

 

1. „Taniec połamaniec”- zabawa ruchowa przy muzyce.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=MG6iPAU2b0I 

 

2. „Co lubię robić z rodzicami?” – kalambury. 

 

W linku znajdziesz zagadki, które można wydrukować i zacząć wspólną 

zabawę. Jeśli masz ochotę to na małych karteczkach możesz narysować 

własne lub napisać (6-latki). 

Miłej zabawy, pamiętaj o zasadach gry, jedna osoba pokazuje reszta zgaduje.  

 

https://panimonia.pl/wp-content/uploads/2017/10/kto-co-robi-

czynno%C5%9Bci.pdf 

https://www.youtube.com/watch?v=MG6iPAU2b0
https://panimonia.pl/wp-content/uploads/2017/10/kto-co-robi-czynno%C5%9Bci.pdf
https://panimonia.pl/wp-content/uploads/2017/10/kto-co-robi-czynno%C5%9Bci.pdf


3. „Kwiaty dla mamy” – zabawa matematyczna. 

 

Do łatwiejszego przeliczania możesz przygotować liczmany np. kredki, klocki, 

makarony. 

 Czy pamiętasz jak się nazywają kwiaty w bukiecie? Spróbuj je nazwać.  

 Czy bukiet składa się tylko z kwiatów? (są jeszcze liście) 

 Policz ile jest gerber (żółte kwiaty)?  

 Policz ile jest róż (pomarańczowe)? 

 Policz ile jest santini (zielone)? Dla młodszych dzieci rodzice pomagają        

w liczeniu.  

 Jeśli masz jeszcze siłę to możesz policzyć wszystkie białe kwiatuszki. Ile 

ich jest? (dla chętnych) 

 Jak myślisz, których jest najwięcej a których jest najmniej? 

 Które kwiatki są największe a które najmniejsze? 

 

Dla 5- i 6- latków 

 Policz o ile jest więcej róż od gerber? 

 Czy pamiętasz ile jest zielonych kwiatków? Czy dasz rade policzyć o ile jest 

więcej santini od róż? 

 Policz ile jest wszystkich razem dużych kwiatków (róże i gerbera)? 

 

Brawo to było trudne zadanie, ale sobie doskonale poradziłeś.  



4. „List do mamy” – masażyk  

 

Kochana mamo (rysujemy serce i wykrzyknik) 

Uśmiechnij się do mnie wesoło (rysujemy uśmiech) 

Zróbmy razem duże koło (rysujemy koło) 

Poskacz ze mną w kałuży („chlapiemy” plecy paluszkami, pstrykanie wszystkimi 

palcami) 

Szczególnie po wielkiej burzy (rysujemy błyskawicę) 

Narysujmy razem słonie (powoli kroczymy wewnętrzną stroną dłoni) 

Małe żółwie, może konie (szybko, z wyczuciem stukamy dłońmi zwiniętymi         

w pięści) 

Piękny bukiet zrobię sam (rysujemy kwiatka) 

I w prezencie Tobie dam (przytulamy dziecko siedzące przed nami) 

 

 

5. „Jaka jest moja mama?” – rozmowa z dzieckiem 

 

Przykładowe pytania, które możesz zadać dziecku: 

 Co mama lubi robić w wolnym czasie? 

 Za co kocham swoją mamę? 

 Co chciałbyś ofiarować mamie? 

 Gdzie chciałaby twoja mama pojechać na wycieczkę? 

 Najbardziej moja mama lubi... 

 Kolor włosów mojej mamy, to…. 

 Jak ubiera się twoja mama? 

 Co byś wyczarował (-a) dla mamy? 

 Jaka potrawa smakuje ci w wykonaniu mamy? 

 Imię mojej mamy liczy.....  ile głosek. 

 Który dzień tygodnia mama lubi najbardziej? 

 

 



6. „Nakrywanie do stołu” - ćwiczenia praktyczne dnia codziennego wg. 

założeń pedagogiki Montessori. 

 

Dziś jest święto Waszych mam. Wczoraj zrobiliśmy porządki to dziś razem                      

z tatą i rodzeństwem czas przygotować przepyszny obiad. Tata może zajmie 

się obiadem, a Ty możesz mu pomóc. Twoim zadaniem jest nakrycie do stołu. 

Na pewno pamiętasz jak to robiliśmy w przedszkolu.  

 

Na dole masz małą podpowiedź. Pamiętasz, że po obiedzie też trzeba 

posprzątać?  

 

Smacznego. 

, 

 

7. Praca w książeczkach dla 6-latków 

 

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

po śladzie, rysowanie mamy i tego, co lubi mama 

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

z instrukcją, czytanie prostych wyrazów; 

 

8. „Laurka dla mamy” – praca plastyczna  

 

Wydrukuj jedną z kart i ozdób według własnego pomysłu i dostępnych 

materiałów. Młodsze dzieci mogą pokolorować kredkami a starsze wykleić np. 

bibułą.  



 



 


