
Środa- 27.05 

Temat: CO ROBI MAMA? 

Cele szczegółowe: 

Dziecko: 

- łączy patyczki za pomocą plasteliny według wzoru 

- rozwiązuje zagadki słuchowe 

- jest sprawne ruchowo 

- samodzielnie projektuje plan pomocy  dla rodziców  

- wykleja kolorowym papierem portret mamy 

- bawi się przy muzyce 

- wykonuje ćwiczenia logopedyczne 

- robi masażyk na plecach rodzica 

- opowiada bajkę dla rodzica 

1. „ Figury”- zabawa matematyczna 

Do tej zabawy potrzebne będą wykałaczki i plastelina. Dziecko łączy patyczki/wykałaczki za 

pomocą plasteliny według następujących wzorów: 

 

 



 



 



 

2.  „ Z rodzicami”-  kuchenne zagadki słuchowe 

Razem z mamą albo tatą przygotujcie różne przedmioty kuchenne, np. patelnię, garnek, 

drewnianą deskę do krojenia, pojemnik z kaszą, pojemnik z makaronem. Pamiętajcie, aby 

nazwać je, podzielić ich nazwy na sylaby oraz spróbować na nich grać poprzez uderzanie 

drewnianą łyżką albo potrząsanie pojemnikiem. Następnie odwróćcie się plecami do rodzica, i 

odgadnijcie, na którym z przedmiotów kuchennych gra.  

3. Zabawy i ćwiczenia poranne 

1) Ćwiczenia dużych grup mięśniowych „ Słonko schowało się”; Dziecko skulone w 

przysiadzie „ słonko schował się”. Dziecko powoli wstaje „ słonko wschodzi coraz wyżej, 

wyżej. Dziecko prostuje się powoli, aż do stania z rękami wyciągniętymi do góry, którymi 

zataczają duże koła 

2) Ćwiczenie głowy i szyi „ Widzę samolot”; dziecko przechodzi do siadu skrzyżnego. Ręce 

przyłożone do czoła ( tzw. Daszek) obserwuje lecący samolot 

3) Opowieść ruchowa „ Wczesnym rankiem”; dziecko leży na dywanie  

 

Ala i jej brat Tomek są przedszkolakami. Jest noc, a oni smacznie śpią i głęboko 

oddychają. - Dziecko ma zamknięte oczy, powoli wdycha powietrze nosem, wypuszcza 



ustami. 

- Kiedy nastał ranek zadzwonił budzik bim bim bim - dziecko w dalszym ciągu leży  i 

wypowiada "bim". 

- Ala i Tomek otworzyli oczy, czas powoli wstawać – dziecko otwiera  oczy, przechodzi do 

stania i mocno się przeciąga. 

- Jeszcze trochę gimnastyki - dziecko wykonuje  kilka podskoków obunóż, powtarza  

miarowo na raz podskok w miejscu, na dwa podskok w rozkroku. Wykonuje  ruchy rąk na 

raz - na boki, na dwa - klaśnięcie nad głową. 

- Teraz bieg do łazienki i mycie - naśladuje mycie rąk, twarzy, szyi, uszu. 

- Mamusia każdemu przygotowała ubrania. Dzieci są samodzielne i ubierają się same. – 

Dziecko wykonuje ruchy obrazujące zdjęcie pidżamy i wkładanie garderoby. 

- Teraz jeszcze tylko śniadanie. Kubek ciepłego mleka i bułka z serem. – Dziecko 

naśladuje jedzenie śniadania. 

- Czas na wyjście do przedszkola - marsz za rodzicem. 

4. „ W czym mogę pomóc mamie?”- swobodne wypowiedzi dziecka. Stworzenie planu 

pomocy dla rodziców 

5. „ A ja wolę moją mamę”- praca plastyczno- techniczna. Wyklejanie kolorowym 

papierem portretu mamy 

Dziecko rysuje portret mamy następnie wykleja go kolorowym papierem. 

6. „Mama i tato to nie są roboty” – zabawa taneczna przy piosence 

Link do piosenki: https://www.youtube.com/watch?v=imoS6Wkr04w&pbjreload=10 

7. „ Dla mamusi”- ćwiczenia logopedyczne 

Dziecko wykonuje ćwiczenia wg wskazówek:  

a. Całuski dla mamy (wargi mocno ściągnięte do przodu, lekko się rozchylają) 

 b. Obraz dla mamy (okrężne ruchy języka wokół warg– rysowanie słońca)  

c. Szeroki uśmiech dla mamy (mocne rozciąganie warg na boki) 

 d. Minki mamy (dzieci pokazują mimiką różne stany emocjonalne mamy: smutek, radość, 

złość, zdziwienie) 

8. „ List do mamy” – masażyk relaksacyjny 

Kochana mamo (rysujemy serce i wykrzyknik)  

Uśmiechnij się do mnie wesoło (rysujemy uśmiech)  

Zróbmy razem duże koło (rysujemy koło) Poskacz ze mną w kałuży („chlapiemy” plecy 

https://www.youtube.com/watch?v=imoS6Wkr04w&pbjreload=10


paluszkami, pstrykanie wszystkimi palcami) 

 Szczególnie po wielkiej burzy (rysujemy błyskawicę)  

Narysujmy razem słonie (powoli kroczymy wewnętrzną stroną dłoni)  

Małe żółwie, może konie (szybko, z wyczuciem stukamy dłońmi zwiniętymi w pięści)  

Piękny bukiet zrobię sam (rysujemy kwiatka)  

I w prezencie Tobie dam (przytulamy dziecko siedzące przed nami) 

9. Popołudnie z bajką-  dziecko samodzielnie opowiada bajkę dla rodzica 

 

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 grupa.stokrotki1@wp.pl. Wszystkie Wasze prace 

będą zamieszczane na stronie internetowej przedszkola.  

ŻYCZYMY MIŁEJ ZABAWY☺  

Wychowawczynie:  

      Agnieszka Olechno, Aneta Gardziejczyk 

 

 

 

 

 

 

 


