
Dzień dobry witam serdecznie i zapraszam do wspólnych zabaw i zajęć!J 

 

1. TEMAT DNIA – „Moja Mama” 

2. DATA- 26.05.2020 

3. CELE – dziecko: 

4. Dziś kochane Biedroneczki przywitacie się z mamusią lub z tatusiem masażykiem. 
Usiądźcie na podłodze skrzyżnie, najpierw  rodzic za dzieckiem, potem nastąpi zmiana. 

Wieje wietrzyk: fiu, fiu, fiu (dmuchamy w jedno i drugie ucho dziecka). 
Kropi deszczyk: puk, puk, puk (delikatnie stukamy palcami plecy dziecka). 
Deszcz ze śniegiem: chlup, chlup, chlup (uderzmy dłońmi zwiniętymi w miseczki). 
A grad w szyby: łup, łup, łup (lekko uderzamy pięściami w plecy dziecka). 
Świeci słonko: ruchem okrężnym gładzimy plecy dłonią). 
Wieje wietrzyk: dmuchamy we włosy. 
Pada deszczyk: stukamy palcami. 
Czujesz dreszczyk?: leciutka szczypiemy w kark. 
 
5. Teraz zapraszam do wysłuchania piosenki. Dzieci uważnie słuchajcie o czy jest piosenka i 
dla kogo.  

https://www.youtube.com/watch?v=QxzyN9AlsJg 
 
Pytania zadawane dziecku:  
- Jaki owad występuje w piosence? 
- Na czym gra świerszcz? 
- Jakie kwiatki zakwitły na łące? 
- Dla kogo gra świerszcz? 
- Dla  kogo zakwitły kwiatki? 
- Czy piosenka jest wesoła czy smutna? 
- Czy jest szybka czy wolna? 
 
6. „Nie chcę Cię znać”- zabawa  taneczna do znanej  piosenki ludowej. Biedroneczko zaproś 
mamusię do tańcaJ 
 



https://www.youtube.com/watch?v=OBr6_9iSe5M  

 
7. Moi drodzy usiądźcie naprzeciwko siebie. Dziecko niech przyjrzy się uważnie swojej 
mamusi.  Niech dotknie i pogłaszcze włosy i powie jakie są: krótkie czy długie, jakiego są 
koloru, czy są proste czy kręcone. Następnie niech spojrzy mamusi w oczy i powie jaki ma 
kolor oczu. Niech zwróci uwagę na to, czy mama nosi okulary, kolczyki czy ma pomalowane 
oczy, usta, a może ma piegi. 
 
8. „Portret mojej mamy”- zabawa plastyczna. 
 
Potrzebne będą: kartka A4, lub można skorzystać  z ZAŁĄCZNIKA NR 1, kredki. 
Biedroneczko narysuj portret swojej mamy. Dorysuj do sylwetki głowy: włosy, oczy, nos, 
usta, itp. 
 

NA PEWNO POTRAFISZ! DASZ RADĘ! 
 

 Biedroneczko, gdy skończysz weź do rączek portret i bukiet zrobiony wczoraj, złóż mamusi 
życzenia i mocno, mocno uściskaj ją i ucałuj. 
 

ZACHĘCAMY DO PRZESYŁANIA ZDJĘĆ PORTRETÓWJ 
 
9. Po południu zachęcam do wspólnych zabaw : czytanie bajek, śpiewanie piosenek, zagadki, 
zabawy z piłką, wyścigi, zabawę w ciuciubabkę, chowanego, zbijaka, gry planszowe, karty. 
 
WSZYSTKIM MAMOM SKŁADAMY NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA 

 
 

Życzę udanego dnia i miłego świętowaniaJ 

Pani Ala J 

 

 

 

 



ZAŁĄCZNIK  NR 1 

 

 


