
Witajcie Kochane Dzieci !!! 

We wtorek 26.05 swoje święto mają wszystkie mamy. 

Proponujemy kilka zadań i zabaw, które możecie wykonać                            

wraz z najbliższymi.  

Zachęcamy Was do świętowania i do wspólnej zabawy. 

Dziękujemy za wspaniałe prace które nam wysyłacie i czekamy na 

kolejne pod adresem: 

b.sajbor@poczta.fm  

 ddybus@interia.pl  

 

 Pozdrawiamy Was bardzo serdecznie i ściskamy mocno !!!  

Pani Danusia i Pani Bogusia 
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1. Rozpoczniemy od zabawy „Kółko graniaste”.  

 

Kółko graniaste, 

Czworokanciaste, 

Kółko nam się połamało, 

Cztery grosze kosztowało, 

A my wszyscy bęc! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VMG-TPbitZw 

 

2. Posłuchajcie opowiadania a następnie spróbujcie odpowiedzieć na pytania.  

Opowiadanie R. Piątkowskiej pt: ,,Zapach mamy" 

https://vod.tvp.pl/video/czytanie-przed-spaniem,zapach-mamy,38993053 

 Z czym kojarzy się Tomkowi mama? 
 Co zrobił Tomek z perfumami mamy? 
 Co robił Tomek przed snem, kiedy nie było mamy? 
 Co się śniło Tomkowi? 
 Co dostał Tomek od mamy? 

3. Zabawa ruchowa z elementem rzutu pt: „Rzucamy do celu”- zabawa dla 

całej rodziny.  

 

Na podłodze stawiacie miskę lub wiaderko i wrzucacie do niego piłki, balony 

lub kulki gazety. Można rywalizować z rodzeństwem lub rodzicem. 

Oczywiście wygrywa ten, kto wykona najwięcej prawidłowych rzutów z linii 

mety. 

 

4. Zabawa matematyczna „ Z mamą w kuchni”  

 

  Zachęcam Was do  wspólnego gotowania zupy lub zrobienie sałatki. 

Wcześniej, razem policzcie ile warzyw, danego rodzaju będziecie 

potrzebować. Poproście dziecko by umyło np. 3 ziemniaki, 1 marchewkę, 3 

cebule, 4 pomidory, 2 ogórki itp. Policzcie razem z dzieckiem, ile fasolek 
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daliście do zupy. Kiedy zupa się ugotuje, nie zapomnijcie razem 

przypomnieć sobie co i w jakiej kolejności kładliście do garnka/salaterki. 

Nakrywając do stołu mówcie, ile talerzyków, łyżek i noży kładziecie.  

Pamiętamy o tym aby podziękować dziecku za pomoc. 

 

5. Moi drodzy, proponujemy Wam abyście nauczyli się piosenki dla kochanej 

mamy i zaśpiewali w dniu jej święta.  

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

„Kocham Cię, Ti amo, Je T’aime” 

Usiądź mamo przy mnie blisko 
I posłuchaj tych słów, 
Ty z pewnością wiesz to wszystko, 
Jednak powiem to znów. 
 
Kocham Cię Ti Amo je taime 
I nie pytaj mnie dlaczego tak jest 
Ty jesteś mą mamą, wspaniałą kochaną 
Jedyną na zawsze i kochasz mnie też. 
Kocham Cię Ti Amo je taime 
I nie pytaj mnie dlaczego tak jest 
Ty jesteś mą mamą, wspaniałą kochaną 
Jedyną na zawsze i kochasz mnie też. 
 
Popatrz mamo w moje oczy 
Ujrzysz w nich miłość mą. 
Nawet bardzo późno w nocy 
Śpiewać będę Ci to. 
 
Kocham Cię Ti Amo je taime 
I nie pytaj mnie dlaczego tak jest 
Ty jesteś mą mamą, wspaniałą kochaną 
Jedyną na zawsze i kochasz mnie też. 
Kocham Cię Ti Amo je taime 
I nie pytaj mnie dlaczego tak jest 
Ty jesteś mą mamą, wspaniałą kochaną 
Jedyną na zawsze i kochasz mnie też. 

 

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


6. „Pomagam mamie w codziennych obowiązkach” . Oto kilka propozycji zadań, 

które możecie wykonać wykonując obowiązki domowe, łącząc przyjemne               

z pożytecznym. 

 Czas na porządki w szafie! Spróbujcie samodzielnie złożyć bluzki                   

w swojej garderobie. 
 „Znajdź parę” – szukanie drugiej skarpetki do pary – poćwiczcie swoją 

spostrzegawczość. 
 Podczas posiłków – pomóżcie rodzicom nakryć do stołu – przypomnijcie 

zasady zachowania się przy stole. Pamiętajcie o dokładnym myciu rąk 

przed gotowaniem   i jedzeniem ! Zwróćcie uwagę na używanie zwrotów 

grzecznościowych: proszę , dziękuję, przepraszam. 
 Wycieranie luster i kurzy – to wspaniała gimnastyka ! Przy sprzątaniu 

może towarzyszyć Wam wesoła piosenka 

:https://www.youtube.com/watch?v=imoS6Wkr04w 

Pora na odpoczynek przy ulubionej grze planszowej 

 

7. Karta Pracy „ Kwiat dla mojej mamy” – połącz kropki, pokoloruj kwiat 

według własnego pomysłu. Postaraj się nie wychodzić za linię.  

https://www.youtube.com/watch?v=imoS6Wkr04w


 

 

 



8. „Rodzinna czytanka”- zachęcam Was do wspólnego czytania. Dorosły czyta 

a dziecko dopowiada brakujące słowa ukryte w obrazkach.  

 



9. „Laurka dla Mamy”- Najwspanialszy prezent to prezent wykonany 

samodzielnie dlatego zróbcie laurkę dla mamy. Do tej pracy możecie 

wykorzystać to co macie w domu. Poniżej dołączam szablon. Serce możecie 

wykleić np. pomponikami, cekinami ale liczę również na Wasze twórcze  

pomysły. Szablon składacie na pół i w środku możecie narysować                         

to co potraficie i dołączyć życzenia dla mamy. 

 

 

 

 

10.  Wiersz dla Kochanej mamy- Poproście tatę, babcie albo dziadka aby 

nauczyli Was wierszyka dla mamy , wiersz można również dołączyć do 

laurki.  

„Moja Mamusia” 

Autor Bożena Forma 

Kocham Mamusię 
dla niej mam kwiatki: 

stokrotki, bratki, 
lilie, bławatki. 



 
Ile Mamusiu 

gwiazdek na niebie, 
tyle buziaków 

ja mam dla ciebie. 
 

Pełne miłości 
moje serduszko, 
Mamusiu droga 
moja ty duszko. 

 
Wszystkim powiedzieć 

dzisiaj tu muszę, 
jak mocno kocham 

moją Mamusię. 

 



 

 

 

 

 



Język angielski 

W tym tygodniu obchodzimy Dzień Mamy dlatego przygotowała dla Was słówka                 

i wyrażenia związane z rodziną. Zaczniemy od najmłodszego członka rodziny,  

czyli dzidziusia.  

 

1. Where is baby? - Gdzie jest dzidziuś? 

https://www.youtube.com/watch?v=UxyN-HgosQ8 

Where is baby? - gdzie jest dzidziuś 

There he is - tutaj jest 

Peekaboo - akuku 

I see you - widzę cię 

Where is daddy? - gdzie jest tatuś? 

There he is - tutaj jest 

Peekaboo - akuku 

I see you - widzę cię 

Where is mommy? - gdzie jest mama? 

There she is - tutaj jest 

Peekaboo - akuku 

I see you - widzę cię 

 

2. Pora na poznanie nazw wszystkich najbliższych nam osób. 

https://www.youtube.com/watch?v=u9kpdmCtO34 

my family - moja rodzina 

grandma - babcia 

grandpa - dziadek 

mommy - mama 

daddy - tata 

sister - siostra 

brother - brat 

baby - dzidzia 

 

3. A teraz przygotuj paluszki jednej reki - będzie paluszkowa zabawa.  

Paluszkowa rodzina  https://www.youtube.com/watch?v=BSUjPAT4v2c 

 

Daddy finger, daddy finger where are you? - Tato paluszku gdzie jesteś? 

Here I am - tutaj jestem 

How do you do? - jak się masz 

https://www.youtube.com/watch?v=UxyN-HgosQ8
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Mommy finger, mommy finger where are you? - Mamo paluszku gdzie jesteś? 

Here I am - tutaj jestem 

How do you do? - jak się masz 

Brother finger, brother finger where are you? - Braciszku paluszku gdzie 

jesteś? 

Here I am - tutaj jestem How do you do? - jak się masz 

Sister finger, sister finger where are you? - Siostro paluszku gdzie jesteś? 

Here I am - tutaj jestem 

How do you do? - jak się masz 

Baby finger, baby finger where are you? - Dzidziusiu paluszku gdzie jesteś? 

Here I am - tutaj jestem 

How do you do? - jak się masz 

 

4. Teraz czas na piosenkę z okazji Dnia Mamy.  

 https://www.youtube.com/watch?v=frYfZYeBO4k 

Hugs and kisses - przytulaski i buziaki 

Just for you - specjalnie dla Ciebie 

Just to tell you mummy - żeby Ci mamo powiedzieć 

I love you - kocham cię 
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Wszystkim Mamom składamy najserdeczniejsze życzenia 

 z okazji Ich świąt! 

 Dużo uśmiechu na twarzach, zdrowia, szczęścia, powodzenia 
i samych słonecznych dni! 

Pani Danusia i Pani Bogusia 

 

 

 

 

 


