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TEMAT: DZIEŃ MAMY. 

 
 

1. Wysłuchaj wiersza E. Tarczyńskiej „Dzień mamy” (przeczytanego 

przez Rodzica). 

 

 

„Kocha nas nad życie 

i o nas się troszczy. 

Gdy jesteśmy mali 

i gdy już dorośli. 

 

Pamiętajmy o tym, 

nie tylko od święta. 

Jak pięknie wygląda, 

gdy jest uśmiechnięta. 

 

Uśmiech na Jej twarzy, 

będzie często gościł. 

Jeśli nie sprawimy, 

Jej żadnej przykrości. 

 

Pokażmy na co dzień, 

jak mocno kochamy. 

Bo nie ma na świecie, 

takiej drugiej mamy”. 

 

 

2. „Miłe chwile z mamą” - rozmowa kierowana na podstawie zdjęć. 

 

Potrzebne będą zdjęcia dziecka z mamą lub samej mamy. 

Zadaniem dziecka jest opowiadanie, co znajduje się na fotografiach, 

wskazywanie ulubionych fotografii, odpowiadanie na pytania: Kto jest na 

zdjęciu?, Co wtedy robiłeś / robiłaś?, Czy byłeś / byłaś wtedy szczęśliwa? Itp. 

 

 

 

 

 



3. Karta pracy: „Bukiet dla mamy”. (Załącznik 1) 

 

Dorysuj tulipanom łodygi i liście. Ozdób wazon. Powstanie piękny bukiet dla 

mamy. Pisz po śladach poznanych liter. Przeczytaj tekst (jeśli nie masz 

możliwości wydrukowania tej karty, zrób to na komputerze, narysuj bukiet na 

kartce). 

 

 

4. „Obejrzyj obrazki i odpowiedz na pytania”. 

 

 Opowiedz jak dzieci pomagają swoim mamom.  

 Powiedz jak Ty pomagasz mamie. 

 Jak możemy zwracać się do mamy? np. „mama”, „mamusia”, 

„mamunia”, „mateczka”, „mamcia”. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Karta pracy: „Krzyżówka i korale”. (Załącznik 2) 

 

Rozwiąż krzyżówkę. Na pierwszym sznurze korali pokoloruj - co drugi koralik, 

na środkowym - co czwarty, na ostatnim - co trzeci (jeśli nie masz możliwości 

wydrukowania tej karty, zrób to na komputerze). 

 

6. Karta pracy: „Rysunki”. (Załącznik 3) 

 

Odszukaj 5 różnic między rysunkami. Zaznacz je na dowolnym obrazku 

 (jeśli nie masz możliwości wydrukowania tej karty, zrób to na komputerze, 

wskaż różnice). 

 

 

7. Zabawa matematyczna „Korale dla mamy”. 

 

Przygotuj dla dziecka sznurek oraz suchy makaron ( np. rurki i kolanka), 

koraliki, nakrętki metalowe, itp. czyli rzeczy, które można nawlec na sznurek, ale 

nie więcej niż trzy rodzaje. Powyższe rzeczy można zastąpić pomalowanym 

farbami bądź mazakami na trzy różne kolory makaronem rurki.  

Zadaniem dziecka będzie nawlekanie na sznurek makaronu zgodnie z 

poleceniami np. dwa czerwone, trzy żółte... Następnie przeliczenie koralików. 

Rodzic również wykonuje swoje korale i porównuje długości z koralami 

dziecka.  

 

 

8. Karta pracy: „Symbole torebki i kwiaty”. (Załącznik 4) 

 

Przyjrzyj się symbolom w ramce, które wskazują na cechy i elementy torebki 

mamy Julka. Otocz pętlą właściwą torebkę. Narysuj po śladzie kwiatki dla 

mamy. Dokończ rysowanie rytmów zgodnie ze wzorami. Możesz wykonać to 

zadanie, stemplując palcem maczanym w farbie (jeśli nie masz możliwości 

wydrukowania tej karty, zrób to na komputerze). 

 

 

9. „Geometryczne kwiaty”- zabawa słuchowa, rozpoznawanie i 

nazywanie figur geometrycznych. 

 

Do zabawy potrzebne będą figury geometryczne wycięte z papieru. 

Dziecko układa kwiaty według poleceń Rodzica z wcześniej przygotowanych 

materiałów tj. wyciętych z kolorowego papieru figur geometrycznych, np. Weź 

jedno duże żółte koło, zabierz cztery małe czerwone kółeczka i ułóż je wokół 



dużego żółtego koła, weź dwa zielone prostokąty i ułóż z nich łodygę. Elementy 

można przykleić na kartce. 

 

10.  Zabawa „Pomagam mamie”. 

 

Dziecko porusza się po pokoju przeskakując z nogi na nogę. Na hasło: 

„Pomagam mamie” zatrzymuje się i naśladuje: wieszanie prania, trzepanie 

dywanów, odkurzanie, itp. 

 

 

11.  Zabawa relaksacyjna - Masaż „List do mamy”. 

 

Dziecko siedzi za plecami mamy, rysuje obrazki na jej plecach według instrukcji 

czytanej przez mamę. 

 

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 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 mamę) 

 

  

12.  Piosenka: „Życzenia dla mamy”. 

 

Posłuchaj piosenki i naucz się refrenu. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=t7koX6Y_e3A 

 

Ref. 

„Niech nam żyją wszystkie mamy, 

dziś życzenia im składamy. 

Bo tak bardzo je kochamy, 

całujemy i ściskamy”. 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=t7koX6Y_e3A


Załącznik 1 

Dorysuj tulipanom łodygi i liście. Ozdób wazon. Powstanie piękny bukiet dla 

mamy. Pisz po śladach poznanych liter. Przeczytaj (jeśli nie masz możliwości 

wydrukowania tej karty, zrób to na komputerze, narysuj bukiet na kartce). 

 

 

 

 

 
  



Załącznik 2 

Rozwiąż krzyżówkę. Na pierwszym sznurze korali pokoloruj - co drugi koralik, 

na środkowym - co czwarty, na ostatnim - co trzeci (jeśli nie masz możliwości 

wydrukowania tej karty, zrób to na komputerze). 

 

 

 

 
 

 

 
  



Załącznik 3 

Odszukaj 5 różnic między rysunkami. Zaznacz je na dowolnym obrazku (jeśli 

nie masz możliwości wydrukowania tej karty, zrób to na komputerze, wskaż 

różnice). 

 

 

 
 

 

  



Załącznik 4 

Przyjrzyj się symbolom w ramce, które wskazują na cechy i elementy torebki 

mamy Julka. Otocz pętlą właściwą torebkę. Narysuj po śladzie kwiatki dla 

mamy. Dokończ rysowanie rytmów zgodnie ze wzorami. Możesz wykonać to 

zadanie, stemplując palcem maczanym w farbie (jeśli nie masz możliwości 

wydrukowania tej karty, zrób to na komputerze). 

 

 

 

 

  



Dodatkowe karty pracy (dla chętnych) 
 

Odwzoruj kwiatki dla mamy. Rysuj róże po śladach. 

 

 

 
 

  

  



Przeczytaj zadania. Zilustruj je. Wpisz odpowiednie liczby w działaniach 

matematycznych. Przeczytaj te działania. Odpowiedz na pytania z zadań. 

 

 

 

 

 


