
Temat tygodnia: Święto rodziców 

21.05.2020 Kwiaty dla mamy i taty 

Propozycje aktywności: 

 
1. Zabawa kierowana w kąciku lalek Poranek z mamą.  

Wyposażenie kącika lalek: stolik, kubeczki, talerzyki, czajniczek, plastikowe owoce i warzywa. 
Dzieci odgrywają rolę mamy i przygotowują śniadanie dla swoich dzieci: herbatę, kanapki, płatki z 

mlekiem, serwują owoce lub warzywa. 

 
2. Rozmowa z dziećmi Co robi moja mama? 

Obrazki kobiet wykonujących różne zawody (w osobnym pliku). 
Jaką pracę wykonują wasze mamy? Nazwijcie czynności, jakie wykonują panie na obrazkach. 

 
3. Zabawa dydaktyczna Zakupy z mamą. 

Opakowania po produktach (spożywczych, chemicznych, pudełka po butach, opakowania po sprzęcie 
gospodarstwa domowego, kosmetykach) reklamówki, dziecięcy koszyk sklepowy. 
Dzieci wybierają do koszyka produkty, które najczęściej kupują z mamą. Nazywają produkty. Opo-

wiadają, co chciałyby kupić mamie, gdyby zarabiały pieniądze. 

4. Praca plastyczna Kwiaty dla mamy i taty. 

a) Anturium. 

Materiały: 

 płatki kosmetyczne 

 zielone słomki 

 patyczki do uszu 

 żółty mazak lub żółta farba 

 różne kolory bibuły  

 wstążka 

 zielony brystol 

 klej 

 

Jeden koniec patyczków do uszu malujemy na żółto i zostawiamy do wyschnięcia.  Z zielonego papieru 
wycinamy listki. Płatki kosmetyczne przyklejamy do końców słomek w taki sposób, aby utworzył kielich 
kwiatka. Następnie do słomek przyklejamy listki. Z bibuły ucinamy kawałek o szerokości około 15 cm. 
Smarujemy klejem wzdłuż dłuższego boku i przyklejamy go kawałek dalej. Pomalowane na początku 
patyczki umieszczamy w słomkach. Na koniec bibułę owijamy wokół kwiatków tworząc bukiet i 
związujemy wstążką. Kwiaty dla mamy gotowe. 



 

 

b) Tulipany z opakowania po jajkach. 

 
Materiały i przybory: 
 
 kartonowe opakowanie po jajkach 

 czerwona bibuła 

 patyczki do sushi lub szaszłyka 

 zielona farba, pędzel, podkładka 

 pinezki 

 klej 

 

Opakowanie po jajkach tniemy na części a następnie wycinamy kształty tak, jak to pokazano na 
zdjęciu. 

 



 

 

Wycięte kształty oraz patyczki do sushi malujemy na zielono i pozostawiamy do wyschnięcia. 

 

 

Zieloną podstawkę kwiatka mocujemy na czubku patyczka przy pomocy pinezki. Można najpierw 
zrobić dziurkę w patyczku a dopiero potem przymocować zielony kielich kwiatka. 

 

 
 

 

 

 



Z czerwonej bibuły wycinamy prostokąt. Robimy z niego harmonijkę [kokardkę] zbierając ciasno na 
środku i skręcamy. 

 

 

 

 

Środek kielicha kwiatu smarujemy klejem i umieszczamy w nim zwitek bibuły. Kwiatek jest gotowy! 

 

 

 



 

 

Gotowy bukiet  

 


