
Data: 26.05.2020 

Temat: Moja mama 

Cele szczegółowe: 

Dziecko: 

• Rysuje palcem po linii, układa korki na liniach 

• Na przerwę w muzyce przytula się do innej osoby 

• Pamięta o myciu zębów po posiłku 

• klasyfikuje serca ze wzgl. na kolor 

• Śpiewa piosenkę 

• przenosi tacę z kubeczkiem po wyznaczonym torze 

• Wypowiada się na temat czytanej bajki 

• Śpiewa i pokazuje tradycyjną piosenkę 

• Zna i nazywa figury geometryczne, układa z nich obrazek 

 

1. „Linie” ćwiczenia grafomotoryczne 

 Na kartce papieru narysuj sam lub poproś rodzica o narysowanie linii  

(załącznik nr 1). Najpierw rysuj palcem po każdej linii, następnie ułóż korki, 

klocki na liniach.  

2. „Przytulamy się” zabawa bieżna 

https://www.youtube.com/watch?v=OFYKw2GWgmg 

Dziecko porusza się w rytm muzyki, gdy muzyka się zatrzyma dziecko 

biegnie do dorosłego i przytula się. Zabawę powtarzamy 3 razy.  

3. Czynności higieniczne, pamiętanie o dokładnym myciu zębów po   

posiłku. 

W trakcie pobytu w domu pamiętamy również o dokładnym myciu zębów 

po posiłku.  

4. „Serce dla mamy” zabawa matematyczna, segregowanie serc ze 

względu na kolor. 

https://www.youtube.com/watch?v=OFYKw2GWgmg


Na kartce papieru narysuj 5 serc czerwonych , zielonych, żółtych, 

niebieskich i je wytnij. Włóż serca do miski i pomieszaj je a następie 

wysyp je na dywan. Twoim zadaniem będzie posegregować wszystkie 

serca  kolorami.  

 

5. „Moja mama jest kochana” nauka piosenki na pamięć 

Tekst piosenki: 

I. Narysuję dla mamy słoneczko 

Ładne kwiatki i tęczę nad rzeczką 

Narysuję dla mamy serduszko 

Kolorowe sny pod poduszką 

Narysuję dla mamy motylka 

Białe róże, stokrotkę i bez 

Kolorowe sny narysuję 

Moja mama kochana jest 

II. Bo moja mama jest kochana 

Zawsze wesoła i roześmiana 

To ona pokazuje mi cały świat 

Dla niej jestem wiele wart 

Dla mojej mamy jestem słoneczkiem 

Gwiazdką, serduszkiem i koteczkiem 

Dla mojej mamy jestem kwiatem 

Skarbem, szczęściem i całym światem 

III. Narysuję dla taty słonika 

Z długą trąbą na szczęście, ty wiesz. 

I na ucho mu szepnę słów kilka 

Tato ja tak bardzo kocham cię 

Narysuję dla taty serduszko 

Złoty zamek na wzgórzu wśród… 

Pytania do piosenki: 

• Co narysuje dla mamy w piosence dziecko? 

• Kto dla dzieci pokazuje cały świat? 

• Kim dziecko jest dla mamy? 



 

https://www.youtube.com/watch?v=JperH-I6LaM 

6. „Przynieś tacę” zabawa równoważna 

W pokoju wyznaczamy dwie linii w dwóch końcach pokoju. Zadaniem 

dziecka będzie przenoszenie tacy z kubeczkiem plastikowym z jednego 

końca pokoju na drugi koniec.  

7. „Jaka jest moja mama?” zabawa plastyczna 

Zadaniem dziecko jest narysowanie portretu swojej mamy.  

8. „Popołudnie z książką” czytanie bajki wybranej przez dziecko 

9. „Praczki” zabawa muzyczno-ruchowa 

https://www.youtube.com/watch?v=RsAS4_66wuc 

Zadaniem dzieci będzie śpiewać i naśladować wykonywane czynności w 

piosence.  

10. „Moja mama” układanie sylwetki mamy z figur geometrycznych. 

Z wyciętych figur geometrycznych ułóż sylwetkę mamy.  

 

 

 

 

Zachęcamy do dzielenia się wykonanymi zabawami z dziećmi oraz pracami 

plastycznymi. Koniecznie prosimy robić zdjęcia lub nagrać krótki filmik z 

zabawy lub wykonanego zadania i wysyłać e-mailem na adres bratkip5@wp.pl . 

Wszystkie Wasze prace będą zamieszczane na stronie internetowej przedszkola 

Życzymy miłej zabawy.  

Wychowawczynie :Agnieszka Puszko, Anna Trzeciak 
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