
 

Dzień dobry Kochane Dzieci z grupy „Koteczki” J 

Środa: 27.05.2020 

Temat tygodniowy: Dla ukochanej mamy 

Temat dnia: Bukiet kwiatów 

Cele: dziecko: 

–doskonali umiejętność wypowiadania się  
– recytuje wiersz  
– aktywnie uczestniczy w zabawie ruchowej  
– rozpoznaje i nazywa kolory  
– uważnie słucha  
– rozpoznaje i nazywa kolory oraz figury geometryczne 
– wypełnia kolorem obrazki konturowe  
– uzupełnia brakujące elementy obrazka  
– doskonali umiejętność liczenia  

 

1. „Bukiecik dla Mamy” – słuchanie wiersza R. Pisarskiego; rozmowa na temat treści 
utworu; nauka wiersza na pamięć. 

 
Potrzebne pomoce: ZAŁĄCZNIK 1 

 
2. „Kolorowe kwiatki” – zabawa ruchowa, utrwalenie nazw kolorów. Rodzic rozkłada na 

podłodze dużą liczbę papierowych kwiatów w różnych kolorach. Dziecko tańczy w rytm 
muzyki; gdy muzyka ucichnie, rodzic wymienia kolor, a zadaniem dziecka jest stanąć jak 
najszybciej przy kwiatku w odpowiednim kolorze. Zabawę powtarzamy kilka razy 

 
             Potrzebne pomoce: kolorowe kwiaty z papieru, dowolny utwór muzyczny 
 



3. „Geometryczne kwiaty” – zabawa słuchowa, rozpoznawanie i nazywanie figur 
geometrycznych. Dziecko układa kwiaty według poleceń rodzica, np.: weź duże żółte 
kółko, zabierz cztery małe czerwone kółeczka i ułóż je wokół dużego żółtego kołka, weź 
dwa zielone prostokąty i ułóż z nich łodygę. Następnie dziecko wykonuje zadanie w 
karcie pracy – dorysowuje brakujące elementy, koloruje kwiaty według wzoru. 

 
 
              Potrzebne pomoce: KP s. 141, drewniane lub wycięte z papieru figury geometryczne 
 

Zabawa popołudniowa: 
 
„Ile mam kwiatów?” – zabawa matematyczna z kostką; dobieranie kwiatów zgodnie z liczbą 
oczek na kostce 
 
Potrzebne pomoce: papierowe kwiaty, duża kostka 

 

 

 

Życzymy miłej zabawy ! J 
Pozdrawiamy, Pani Ola i Pani Angelika J 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ZAŁĄCZNIK 1 
 
Bukiecik dla Mamy 
 
To jest bukiecik dla mamy – malutki. 
Żeby odpędzić smutki, 
Żeby jej kwitł w zimie i w lecie, 
Nawet wówczas, gdy śniegiem miecie. 
Jeden kwiatek – to uśmiech, 
Drugi – to miłe słowa, 
Trzeci – to pomoc dla mamy, 
Gdy sprzątamy lub naczynia zmywamy. 
 
Roman Pisarski 
Źródło: R. Pisarski, „Bukiecik dla mamy” [w:] A. Ożyńska-Zborowska „Antologia literatury dla najmłodszych”, Krajowa 
Agencja Wydawnicza, Warszawa 2002, s. 69 


