
Dzień dobry Drodzy Rodzice i kochane Misie! 

W tym tygodniu nasze zajęcia będą o mamusiach.  

Misiaczki, na pewno pamiętacie, że 26 maja wszystkie mamusie obchodzą swoje święto. 

Przygotujemy mamusiom miłe niespodzianki. 

 

Poniedziałek 25.05.2020 

Temat dnia: „Dla Mamy” 

Cele: 

Dziecko: 

• uważnie słucha opowiadania 
• szanuje bliską osobę: mamę 
• rozwija i wzmacnia więź emocjonalną z mamą 
• wypowiada się na temat treści opowiadania 
• wykonuje mamusi delikatny masaż twarzy i głowy 
• bierze udział w zabawach ruchowych przy muzyce 
• rozróżnia stronę lewą i prawą 
• prawidłowo wykonuje ćwiczenie oddechowe 
• ćwiczy zdolności manualne 

 
1. „Przywitanka” 

Dziecko stoi w parze z mamą. Razem powtarzają rymowankę i ilustrują treść ruchem. 

Dwie rączki mam – rączki Tobie Mamo dam. 

Zatańczymy w koło, będzie nam wesolo. 

 

2. „Dziecięce SPA” – masażyk relaksacyjny dla mamy 

Dziecko siada w parze z mamą, twarzą do siebie. Proszę, aby  mamusia czytała wolno wierszyk 
i podaną instrukcję, a dziecko wykonywało mamusi delikatny masaż twarzy i głowy. 

„Moja mama”  

Moja mama ma piękne oczy (delikatne uderzanie opuszkami palców w okolicach oczu) 

i nosek ma najpiękniejszy. (głaskanie nosa z góry na dół, od nasady, do czubka) 

Gdy się śmieje, śmieje się świat, (delikatne uderzanie opuszkami palców w okolicach ust) 

bo śmiech mamy jest najszczerszy. 

Moja mama ma ładne włosy (wkładanie palców we włosy i masowanie skóry głowy) 



i policzki śliczne, rumiane. (delikatne chwytanie palcami skóry twarzy) 

Gdy urosnę, będę jak mama. ( przeciąganie się jak przy wstaniu z łóżka) 

I, jak ona, z uśmiechem z łóżka wstanę. 

                                                                              Magdalena Ledwoń 

 

3. „Tulipany dla mamy” – opowiadanie 

Proszę rodziców o przeczytanie dzieciom opowiadania, a dzieci o uważne słuchanie. 

„Tulipany dla mamy”  

     W pięknej okolicy stał nieduży, ładny dom. Mieszkała w nim rodzina: mama, tata oraz dwoje 
dzieci. Chłopiec miał na imię Franek, a dziewczynka nazywała się Zosia. Franek chodził już do 
szkoły, a jego młodsza siostra do przedszkola. Rodzice bardzo lubili rośliny, dlatego w ich 
ogrodzie rosło dużo drzew owocowych, krzewów oraz kwiatów. Dzieci chętnie pomagały w 
pielęgnowaniu ogrodu. Jeszcze jesienią Franek postanowił, że posadzą z siostrą cebulki 
tulipanów, aby zakwitły wiosną specjalnie na Święto Mamy. Znaleźli w ogrodzie ustronne 
miejsce, osłonięte drzewami. W tajemnicy przed mamą zasadzili tam kwiaty. Minęła jesień, 
minęła zima. Przyroda powoli zaczynała budzić się do życia. Przyszła upragniona wiosna. 
Franek i Zosia doglądali rabatki. W maju, gdy słońce coraz bardziej ogrzewało ziemię, a ciepły 
deszcz ją poił, powoli spod ziemi zaczęły wyrastać roślinki. Któregoś dnia Franek pobiegł do 
zakątka w ogrodzie i zobaczył pojawiające się tulipany. Wrócił do domu i zawołał Zosię. 

- Zosiu, na naszej rabatce zaczynają rosnąć kwiatki – powiedział cicho uradowany Franek.  

- To wspaniale! – ucieszyła się Zosia.  

-  A, czy one zdążą zakwitnąć na Święto Mamy? – zapytała. 

-  Myślę, że tak, bo jest ładna, słoneczna pogoda – odpowiedział Franek. 

Dzieci codziennie doglądały kwiatów, podlewały je i już nie mogły się doczekać tego ważnego 
dnia. Aż w końcu nadszedł. Wczesnym rankiem ciepłe promienie wiosennego słońca zajrzały 
do okien domu. Obudziły mamę.  

- Och, jaki piękny poranek! – powiedziała. 

Wyjrzała przez okno, wdychając głęboko świeże, rześkie powietrze. Potem poszła przygotować 
dla wszystkich śniadanie. Franek i Zosia przybiegli do kuchni. 

- Mamusiu, chodź z nami do ogrodu – poprosili. 

- Najpierw drogie dzieci zjemy śniadanie – powiedziała mama. 

- Ależ mamusiu, chodź teraz,  bardzo Cię prosimy – razem przekonywali mamę. 

Mama dłużej nie dała się prosić. Dzieci wzięły mamusię za ręce i zaprowadziły w ustronne 
miejsce ogrodu. 



- A skąd tu się wzięły te piękne, kolorowe tulipany? – zdziwiła się mama. 

- To nasza niespodzianka dla Ciebie mamusiu, bo dziś Twoje święto. 

-  Bardzo Cię kochamy – mówiąc to, dzieci mocno uściskały mamę. 

 W radosnych oczach mamy zakręciły się łzy szczęścia. 

                                                                                                              Beata Kafel 

 

Po przeczytaniu opowiadania proszę rodziców o zadanie dzieciom kilku pytań dotyczących 
treści utworu. 

Jak nazywają się dzieci występujące w opowiadaniu? 

Co lubili rodzice Franka i Zosi? 

Co wymyśliły dzieci? 

Gdzie dzieci posadziły cebulki kwiatów? 

Jak zareagowała mama widząc tulipany w ogrodzie? 

Czy udała się niepodzianka dla mamy? 

 

4. „Ręce do góry” – zabawa ruchowa do muzyki 

Kolejną propozycją jest zabawa ruchowa do muzyki, podczas której dziecko z mamusią 
ilustrują ruchem treść piosenki. W trakcie zabawy dziecko utrwala kierunki w przestrzeni i 
stronność ciała. Tempo piosenki wzrasta, więc ćwiczenia będzie trzeba wykonywać coraz 
szybciej. Poniżej podaję link do piosenki. 

 https://www.youtube.com/watch?v=R7i8g59NI5I&list=RDR7i8g59NI5I&start_radio=1   

 

5. „Pomagamy mamie – odkurzamy” – zabawa oddechowa 

Dziecko siedzi przy stoliku. Na środku stolika rodzic stawia miseczkę z papierowymi 
kuleczkami, które powinny być większe niż otwory w słomce. Dziecko otrzymuje papierowy 
talerzyk i słomkę. Dziecko ma za zadanie zamienić się w odkurzacz. Zasysa powietrze za 
pomocą rurki, w taki sposób, aby do jej drugiej strony przyssała się kulka. Dziecko przenosi 
kuleczki na swój talerzyk. Na zakończenie liczy przeniesione kuleczki. 

 

6. „Niezapominajki” – zajęcia popołudniowe 

Po południu zachęcam dzieci do wykonania pracy plastycznej. Należy przygotować dwa korki 
od butelek, niebieską i żółtą farbę plakatową, klej, białą i kolorową kartkę. Obie powinny być 
w kształcie koła. Białe koło niech będzie mniejsze, ponieważ trzeba przykleić je na kolorowym 



kole. W ten sposób powstanie ramka, a potem malować kwiatki. Jeden korek maczamy w 
żółtej farbie i odbijamy środki kwiatków, drugi w niebieskiej do odbijania płatków. Tak 
powstaną niezapominajki. Podarujcie je mamusi. 

 

Serdecznie pozdrawiam i życzę dużo zdrówka, 

Pani Beatka J 

 

 

 


