
"Najlepszą Mamę mam!" 

 

25.05.2020 - 29.05.2020 

 

 

 

Witajcie Przyjaciele Kubusia Puchatka!  

 

We wtorek Wasze ukochane Mamy będą obchodzić swoje święto. Z okazji  zbliżającego się 

właśnie "Dnia Mamy" chciałabym złożyć Waszym Mamom najserdeczniejsze życzenia, żeby 

były zawsze zdrowe, radosne i żeby czuły się przez Was bezgranicznie kochane.  

A tymczasem zapraszam Was do wspólnych zabaw.   

 

1. Oglądnij teatrzyk kukiełkowy Ewy Stadtmuller "Teatrzyk na Dzień Mamy i Taty".  

Z pomocą Rodziców przygotujcie kukiełki do teatrzyku - wytnijcie sylwety i przyklejcie 

je do patyczków. Następnie odegrajcie teatrzyk. Możesz również, gdy Mamusia/Tatuś 

czytają tekst, w odpowiednim momencie poruszać kukiełkami. 

Źródło: Bliżej Przedszkola 4.175/2016 

Porozmawiaj na temat teatrzyku: 

 Jakie postacie występują w teatrzyku? 

 Czego uczą się od swoich Mam? 

 



MAŁPKA 

Moja mama małpka 

jest bardzo kochana. 

Huśta mnie i pieści,  

nosi na barana. 

Skacze ze mną zgrabnie 

po najwyższych drzewach 

i w małpim języku 

kołysanki śpiewa. 

 



HIPCIO 

Moja mama kocha błoto 

i ono jej służy. 

- Jak to zdrowo - mówi do mnie -  

nurzać się w kałuży. 

Każdy by się chyba cieszył, 

mając taką mamę, 

z którą można siedzieć w błocie, 

aż po uszy same. 

 



PAPUŻKA 

Moja śliczna mama  

czubek ma na głowie, 

dziobek zakrzywiony, 

piórka kolorowe. 

Szepce mi na uszko 

słówka trudne takie, 

bo chce, żebym była 

wykształconym ptakiem. 

 



KACZUSZKA 

Ja codziennie rano 

pływam sobie w stawie, 

wspaniale się z mamą 

w chowanego bawię. 

Jak mama odważnie 

w wodę daję nurka. 

Jak mama się kłaniam 

znajomym z podwórka. 

 



KOTEK 

Moja mama mnie uczy, 

jak mam myszy łapać, 

języczkiem myć pyszczek, 

na drzewo się drapać 

i ostrzyć pazurki 

też mnie mama uczy, 

a kiedy spać idę, 

to do snu mi mruczy. 

 

 



PIESEK 

Moja dzielna mama 

ma mnóstwo roboty. 

Musi domu pilnować, 

musi gonić koty. 

Pchły połapać w sierści 

i mojej, i swojej. 

z moją mamą niczego 

w świecie się nie boję. 

 



CHŁOPCZYK 

Ja też z moją mamą 

czuję się najlepiej. 

Razem kupujemy 

różne rzeczy w sklepie. 

We dwójkę sprzątamy, 

czytamy książeczki. 

Na spacerze kamyczki 

wrzucamy do rzeczki. 

 



DZIEWCZYNKA 

Czy dziecko jest małe, 

czy też waży tonę, 

czy ma wielkie uszy, 

czy mały ogonek. 

Czy jest w paski,  

w prążki, 

w cętki, 

czy też w łatki, 

ma cieplutki kącik 

w sercu swojej matki. 

Dziś wszystkie i małe, 

i duże dzieciaki 

ślą swoim rodzicom 

słodziutkie buziaki. 

 



2. Kochane Dzieci, ręka w górę, kto chciałby pójść z Rodzicami do kina?  Jak tylko 

będziemy mogli to zrobić, koniecznie musimy nadrobić zaległości.  A tymczasem 

Waszym zadaniem będzie ułożenie historyjki obrazkowej "Rodzina idzie do kina"  

w odpowiedniej kolejności. Nasza historyjka składa się z czterech obrazków. Opowiedz 

Mamusi/Tatusiowi o tym, co przedstawiają rysunki, co się na nich dzieje.     

Źródło: 4 - elementowe historyjki obrazkowe, Wydawnictwo Harmonia 

3. Zapraszam Cię do zabawy paluszkowej "Cała łąka dla Mamy" (Barbara 

Lewandowska). 

Mamo! Chodź z Nami! 

"spaceruj" palcem wskazującym i środkowym jednej dłoni po grzbiecie drugiej 

Damy Ci - łąkę. 

gest wskazywania wykonaj przed sobą 

Z kwiatami, 

złącz palce i energicznie je otwieraj na przemian jedną i drugą ręką 

ze skowronkiem, 

złącz kciuki i poruszaj  pozostałymi palcami ("skrzydła") 

ze słonkiem. 



Podnieś ręce nad głowę i kręć dłońmi w nadgarstkach 

Do wąchania, 

dotknij palcem nosa 

słuchania, 

dotknij ucha 

patrzenia... 

przyłóż dłonie do skroni 

A do łąki dodamy życzenia. 

(wysyłaj dłonią całusy) 

 

4. Do kolejnej zabawy "Jaka minę ma Twoja Mama? potrzebne Ci będzie lusterko. 

Patrz w lusterko i naśladuj miny, o których mówi Mama: 

 Jak wyglądam, gdy się smucę? 

 Jak wyglądam gdy się martwię? 

 Jak wyglądam gdy delikatnie się uśmiecham? 

 Jak wyglądam gdy głośno się śmieję? 

 

  

5. Czas na zagadkę "Jaki to zawód?" Spróbuj zgadnąć, jakie zawody wykonują 

poszczególne osoby przedstawione na zaprezentowanych poniżej ilustracjach. Nazwij 

charakterystyczne przedmioty, których używają w swojej pracy. Spytaj się też swojej 

Mamusi, gdzie Ona pracuje i na czym polega wykonywany przez Nią zawód. Zastanów 

się, kim Ty chciałbyś/chciałabyś być w przyszłości? Ciekawe czy Twoje marzenie się 

kiedyś spełni?  Spytaj Mamusię, czy pamięta kim Ona chciała być jak dorośnie.  Czy 

Jej marzenie się spełniło?  

 



                                                 

 

 



 

 

 

6.  Kolejna zabawa "Kwiatki dla Mamy", tym razem matematyczna, pomoże Wam 

udoskonalić umiejętność przeliczania w zakresie czterech. Potrzebne będą trzy kartki, 

na których kolejno umieście: jeden, dwa i trzy kwiaty. Przygotujemy Mamusi kilka 

bukietów. W  każdym z nich mają być cztery kwiaty. Dołóż kwiaty na każdej kartce, tak 

aby w każdym bukiecie było ich po cztery. 

 



7. Kochane Dzieci i Kochane Mamy zapraszam Was do posłuchania przepięknej 

piosenki "Kocham Cię Mamo". Poproś Mamusię, żeby Ci opowiedziała, co czuła jak 

Byłeś/Byłaś u Niej w brzuszku.  

https://www.youtube.com/watch?v=VT1abf-QN2M 

Kiedy byłam jak kropelka, czułam serca Twego bicie. 

I widziałam jak jest wielka, miłość, która daje życie. 

Kocham Cię! Kocham! Mamo wiem, że Ty czujesz to samo. 

Kiedy byłam jak kwiatuszek, Mama głośno powiedziała. 

Słów rozwinął się kłębuszek, które bardzo pokochałam. 

Kocham Cię! Kocham! Mamo wiem, że Ty czujesz to samo. 

Kiedy będę taka duża, ja przytulę Mamo Ciebie. 

I zawołam "żadna burza, nie oddali Nas od siebie!" 

Kocham Cię! Kocham! Mamo wiem, że Ty czujesz to samo. 

Kocham Cię! Kocham! Mamo wiem, że Ty czujesz to samo. 

 

8. A teraz zrobimy prezent "Tulipan" dla Waszej Mamusi. 

Potrzebne będą następujące materiały:  

 rolka po papierze toaletowym  

 farby, pędzle i woda  

 blok techniczny  

 klej (najlepiej Magic).  

Tworząc tulipana, pomaluj tekturową łodygę – rolkę po papierze toaletowym, na zielony 

kolor. Teraz poproś Mamusię/Tatusia o wycięcie z bloku technicznego kształtu kielicha  

i liścia. Pomaluj je teraz na kolor czerwony oraz zielony. Liść możesz przykleić do łodygi, 

natomiast kielich wsuń w nacięcia w górnej części rolki.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=VT1abf-QN2M


9. Przed Wami kilka kart pracy. Posłuchaj, co trzeba zrobić. 

Źródło: Podręcznikarnia, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne  

 

Narysuj portret Mamy. Ozdób serce i kwiatki. 

 

 

 



Narysuj Twoją Rodzinę. 

 

  



Odszukaj na każdym wieszaku Mamy i Taty takie same obrazki jak kolorowy obrazek. 

Pokoloruj je według wzoru. 

 



Mama Toli lubi kolorowe korale. Połącz tylko okrągłe koraliki. Policz, ile jest korali na 

sznurze. 

 

  

 



Popatrz na przedstawione przedmioty. Wskaż te, które służą do sprzątania. Podaj ich 

nazwy i pokoloruj je. Policz, ile ich jest. Opowiedz, jak Ty pomagasz w domu. 

 

  



10. Zapraszam Cię do opowieści ruchowej "Wolny dzień Mamy" (Katarzyna Tomiak - 

Zaremba). Mamusia w oznaczonych miejscach przerywa opowiadanie, a Ty ilustruj 

usłyszaną treść ruchem. 

Rano Dziecko spało smacznie w swoim łóżeczku... Mama podeszła..., odchyliła kołdrę...  

i pogłaskała malucha po głowie... - Pora wstawać! - zwołała... Dziecko wyciągnęło ramiona 

za głowę i przeciągnęło się leniwie niczym kot... Wstało... i wolnym krokiem poszło do 

łazienki... umyć twarz... i zęby... Mama w tym czasie kończyła przygotowywać śniadanie - 

nalewała herbatę do kubków... i przekładała ciepłą owsiankę do miseczek... Dziecko zdjęło 

piżamkę... i włożyło koszulkę... i spodnie... Wraz z Mamą usiadło przy stole... Zjedli 

śniadanie... Po posiłku umyli zęby..., założyli buty..., zeszli po schodach... i trzymając się za 

ręce, poszli na spacer. Doszli do placu zabaw, gdzie było mnóstwo możliwości wspólnej 

zabawy. Na placu zabaw: 

 można było grać w piłkę; 

rzucamy do siebie piłką 

 huśtać się na huśtawce; 

kołyszemy się na plecach w tył i przód 

 bujać się na "bujaczkach"; 

w siadzie prostym stykamy się stopami, podajemy sobie dłonie i przeciągamy 

delikatnie raz w jedną, raz w drugą stronę 

 wspinać po linie; 

wyciągamy ramiona do góry i wspinamy się na palce 

 kręcić się na karuzeli; 

wykonujemy obroty w jedną i po chwili w drugą stronę 

 przechodzić przez wąski tunel. 

poruszamy się na czworakach 

Po wspólnej zabawie Mama i Dziecko usiedli na ławce, żeby odpocząć... Zjadali owoce, które 

wzięli z domu... i wdychali świeże powietrze... To było naprawdę udane przedpołudnie! 

 

Zadanie: 

Poproście Mamusię, aby pokazała Wam swoje zdjęcia jak była mała, taka jak Wy. Może 

poświęcicie kiedyś wolne popołudnie, aby wspólnie pooglądać również rodzinne fotografie? 

Zapowiada się cudny czas wspomnień.      

 

Kochane Dzieci, kończymy już wspólną zabawę. Już za niedługo najbardziej 

wyczekiwany przez Was dzień - Dzień Dziecka. To będzie też temat następnego naszego 

spotkania. Do następnego razu!  

 



 

 

Pozdrawiamy Was bardzo mocno i przesyłamy uściski dla Waszych Wspaniałych, 

Wyjątkowych i Jedynych Mam na świecie.  

 

 

 

Pani Kinga i Pani Natalia  

 

 

 

 

 



 

Język angielski „My family” 

 

1. Moi drodzy zbliża się bardzo ważna data w kalendarzu: 26 maj – Dzień Mamy.  

W tym tygodniu zaproponuje Wam piosenki o tematyce rodzinnej 

Na początek rozgrzewka : Warm up! 

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

 

2. Słownictwo. 

Poniżej znajdziecie link do nagrania w formie piosenki z wymową słownictwa                        

o tematyce rodzinnej. Posłuchajcie i powtarzajcie. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Te2M7oYFQgA&feature=emb_logo 

 

           We are family. – jesteśmy rodziną 

           Mommy and daddy.  – mama i tata 

           Brother and sister. – brat i siostra 

           Grandma Grandpa. – babcia i dziadek 

 

3. Kolejna propozycja to znana Wam dobrze z przedszkola piosenka „Family finger”. 

            Śpiewajcie, pokazujcie i bawcie się dobrze . 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=mjFcrv6Lfx8&feature=emb_logo 

 

4. A na koniec jedna z Waszych ulubionych piosenek „Baby shark”. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XqZsoesa55w&feature=emb_logo 

 

5. Poniżej znajdziecie szablony do wykonania pacynek na palce do piosenki „Finger 

family”. Udanej zabawy  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fPMjnlTEZwU
https://www.youtube.com/watch?v=Te2M7oYFQgA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=mjFcrv6Lfx8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=XqZsoesa55w&feature=emb_logo


 

 

 

 

 

 

 

 

 


