
Dzień dobry Drodzy Rodzice i kochane Misie! 

Szczególnie serdecznie witam wszystkie mamusie w tym wyjątkowym dniu jakim jest  

DZIEŃ MATKI. 

Zapraszam dzieci do zajęć muzycznych i plastycznych. Postaramy się dzisiaj wspólnie sprawić 
wszystkim mamusiom dużo przyjemności i radości. 

 

Wtorek 26.05.2020 

Temat dnia: „Kocham moją mamę” 

Cele: 

Dziecko: 

• próbuje recytować wiersz dla mamy 
• poznaje tekst i melodię piosenki 
• doskonali umiejętności wokalne 
• ilustruje ruchem historyjkę opowiadaną przez rodzica 
• przygotowuje upominek dla mamy 
• rozwija umiejętności manualne 
• wzmacnia więzi emocjonalne z mamą 

 
1. „Dziś dla Ciebie, Mamo” – wiersz dla mamy 

Na początku dzisiejszych zajęć proszę rodziców o przeczytanie dzieciom poniższego wiersza i 
zachęcenie ich do powtarzania kolejnych wersów, a następnie wspólnej recytacji utworu. 

„Dziś dla Ciebie, Mamo” 

Dziś dla Ciebie, Mamo, 

świeci słońce złote, 

dla Ciebie na oknie 

usiadł barwny motyl. 

     Dziś dla Ciebie, Mamo, 

     płyną białe chmurki, 

     a wiatr je układa 

     w świąteczne laurki. 

Dziś dla Ciebie, Mamo, 

śpiewa ptak na klonie 



i dla Ciebie kwiaty 

pachną też w wazonie. 

     Dzisiaj, Droga Mamo, 

     masz twarz uśmiechniętą –  

     niechaj przez rok cały 

     trwa to Twoje święto! 

                                                  Włodzimierz Ścisłowski 

 

2. „Jesteś mamo skarbem mym” – piosenka do nauki 

Kolejną propozycją jest nauka słów i melodii piosenki. Poniżej podaję link do piosenki oraz 
tekst. Proszę, aby dzieci spróbowały zaśpiewać ją dla mamusi. Mamusiom będzie bardzo miło. 

https://www.youtube.com/watch?v=RvHfN-4Va4g&list=RDRvHfN-4Va4g&start_radio=1 

„Jesteś mamo skarbem mym” 

Kiedy mija noc i dzień nastaje, 

zawsze mówisz mi – witaj kochanie, 

po czym tulisz mnie, czule całujesz, 

więc zaśpiewam Ci, to co ja czuję. 

Proszę otwórz serce swe, 

niech w nie wpadną słowa te, 

które Tobie teraz ja 

podarować właśnie chcę. 

     Ref. Jesteś mamo skarbem mym, 

             kocham Ciebie z całych sił. 

             Jesteś wszystkim tym co mam, 

             wszystko Tobie jednej dam. 

Kiedy mija dzień i noc nastaje, 

mówisz – miłych snów moje kochanie, 

po czym tulisz mnie, czule całujesz, 

więc zaśpiewam Ci, to co ja czuję. 

Proszę otwórz serce swe, 



niech w nie wpadną słowa te, 

które Tobie teraz ja 

podarować właśnie chcę. 

     Ref. Jesteś mamo skarbem mym, 

             kocham Ciebie z całych sił. 

             Jesteś wszystkim tym co mam, 

             wszystko Tobie jednej dam.  

 

3. „Spacer z mamą” – opowieść ruchowa 

Dzieci słuchają historyjki opowiadanej przez rodziców i pokazują ruchem jej treść zgodnie z 
instrukcją. 

Jest piękna pogoda, idziemy z mamą do parku. (dzieci maszerują) 

Na ścieżce błyszczy kałuża, po wiosennym deszczu, (przeskakują z nogi na nogę) 

przy alei stoi parkowa ławeczka. (wykonują przysiad) 

Idąc dalej, spotykamy skaczącą po drzewach wiewiórkę. (podskakują tak jak wiewiórka) 

Przysiadamy na kolejnej ławce (wykonują przysiad) 

i nie możemy się zdecydować, czy odpocząć, czy iść dalej. (wykonują kolejne przysiady) 

Idziemy jednak dalej. (maszerują) 

Wśród gałęzi drzew śpiewa ptak. (rozglądają się z ręką przy czole) 

Wracamy do domu i odpoczywamy. (dzieci siadają lub kładą się na dywanie) 

 

4. „Kwiat dla mamy” – praca plastyczna 

Kolejnym zadaniem dzieci jest wykonanie upominku dla mamusi. Potrzebne materiały to: 
kartka z bloku technicznego, mocny klej np. introligatorski, kolorowa włóczka, patyczek do 
szaszłyka, zielony flamaster, zielona i żółta kartka, nożyczki, korek lub wypełniona plasteliną 
zakrętka. 

Z kartki z bloku technicznego należy wyciąć dwa małe koła, włóczkę pociąć na 
kilkucentymetrowe kawałki i przykleić je na kółkach po jednej stronie, tak aby powstały korony 
kwiatu. Z żółtej kartki wytnijcie dwa małe kółeczka i przyklejcie je na środku po dwóch stronach 
kwiatka. Patyczek do szaszłyka pomalujcie flamastrem, a następnie jego ostrą końcówkę 
wbijcie w korek lub wypełnioną plasteliną zakrętkę. Później sklejcie z sobą obydwa kwiaty 
wewnętrzną stroną na patyczku i mocno ściśnijcie. Z zielonej kartki wytnijcie kilka podłużnych 



listków i przyklejcie do patyczka. Podarujcie kwiatka mamie równocześnie mówiąc krótki 
wierszyk z pomocą taty lub starszego rodzeństwa. 

„Teraz Cię mamo wycałuję jak mogę najgoręcej, 

bo tak Cię kocham bardzo, że już nie można więcej.” 

 

5. „Dla mojej Mamy” – zajęcia popołudniowe 

Drogie dzieci, po południu zaproście mamę do wspólnego wysłuchania piosenki pt. „Kocham 
Cię Ti Amo, Je T’ aime”. Jeśli pamiętacie tekst i melodię z ubigłego roku, to włączcie się do 
śpiewania, czym na pewno sprawicie mamusiom dużo radości. Poniżej podaję link do piosenki. 

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

Na końcu scenariusza przygotowałam pięć kolorowanek do wyboru. Po zaśpiewaniu piosenki 
pokolorujcie pięknie jedną z nich i wręczcie ją mamusi.  

 

Życzę miłego dnia, pełnego radości i miłości, a wszystkim mamusiom dużo zdrowia, uśmiechu, 
samych szczęśliwych dni oraz spełnienia marzeń. 

Pani Beatka J 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

      

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 


