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TEMAT TYGODNIA: Święto mamy i taty. 

TEMAT DNIA: Moja Mama. 

 

1. Zabawa „Maszerują dzieci drogą” (Rodzic czyta rymowankę i razem z dzieckiem 

wykonuje polecenia).  

 

Maszerują dzieci drogą,        (dziecko maszeruje w miejscu)                                     

raz, dwa, trzy!                       (dziecko klaszcze rytmicznie)  

Lewą nogą, prawą nogą,       (dziecko wystawia do boku lewą nogę i prawą nogę)   

raz, dwa, trzy!                       (dziecko klaszcze rytmicznie)    

A nad drogą słonko świeci    (dziecko wznosi obie ręce wysoko w górę)  

i uśmiecha się do dzieci,       (dziecko obraca się wokół własnej osi) 

raz, dwa, raz, dwa, trzy!        (dziecko klaszcze rytmicznie)  

 

2. Zapoznanie się z opowiadaniem B. Forma pt. ,,Jak Tomek pomagał mamusi”. 

 

„Tomek wracał z przedszkola do domu. Prawie wcale się nie odzywał. W przedszkolu 
pani rozmawiała z dziećmi o tym, co to znaczy być samodzielnym. Tomek potrafił 
pięknie złożyć swoją bluzę. Już w czasie wakacji ćwiczył to z mamusią. W przedszkolu 
zawsze odkładał zabawki na swoje miejsce. Ale czy tak naprawdę w domu zawsze 
wszystko robi sam?  
- Od dzisiaj będzie inaczej - postanowił.  
Kiedy tylko wszedł do domu równo ustawił swoje buty w przedpokoju. Poskładał 
ubrania, umył starannie ręce i usiadł do stołu. Podczas jedzenia wcale nie poplamił 
bluzy. Potem układał książki na swojej półce i pomagał mamusi w pieczeniu ciasta. 
Wieczorem, kiedy leżał w łóżku do pokoju weszła mamusia. Usiadła na brzegu łóżka i 
delikatnie pogłaskała go po głowie.  
- Bardzo mi dzisiaj pomogłeś. Nigdy nie myślałam, że tyle rzeczy potrafisz zrobić sam. 
Myślę, że zawsze mogę na ciebie liczyć.  

       Tomkowi zrobiło się bardzo miło.  
      - Kocham cię mamusiu. Naprawdę będę się starał”. 
 
 
Pytania do opowiadania: 
- Co to znaczy być samodzielnym? 
- Jak pomagasz swojej mamie? 
- Jakie prace domowe potrafisz wykonać samodzielnie?  
 



3. Praca plastyczna „ Upominek dla mamy”. 
( Wykonanie pracy krok po kroku znajduje się na profilu facebookowym „Małe Przed-
szkole i Żłobek”). 
 

Potrzebne będą: 

 kolorowy papier, 

 2 kolorowe kartki z bloku technicznego, 

 klej, 

 nożyczki, 

 linijka, 

 dziurkacz, 

 wstążka. 

 

Sposób przygotowania: 

1. Z technicznej kartki wycinamy dwa trójkąty o bokach 10cm oraz trzy o podstawie 

10cm i 16cm – przy większych trójkątach, przy krótszej podstawie zostawiamy 1cm 

dodatkowego przedłużenia. 

2. Do mniejszego trójkąta przyklejamy większe – krótszymi bokami. 

3. Po przyklejeniu trójkątów, na wierzch przyklejamy ostatni, który został – tak, żeby 

ładnie zakryć miejsce, w którym wszystko zostało sklejone. 

4. Z kolorowych kartek wycinamy owalne płatki o wymiarach 3cmx4cm (3-4 sztuki) i 

4cmx5cm (5 sztuk). 

5. Robimy ok. 1cm nacięcie na każdym płatku, a następnie krzyżujemy nacięcia i skleja-

my. Dzięki temu płatek będzie zaokrąglony. 

6. Zaczynając od większych płatków, przyklejamy je na środek mniejszego trójkąta tak, 

aby stworzyć kwiat. 

7. Do środka przyklejamy pozostałe płatki, a na koniec przyklejamy środek w innym ko-

lorze niż sam kwiat. 

8. Większe kwiatki płatków można lekko „zawinąć”. 

9. Za pomocą dziurkacza robimy dziurki w wierzchołkach dłuższych trójkątów. 

10. Wstążkę przeplatamy przez powstałe dziurki i zawiązujemy kokardkę. 

11. Powodzenia! 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Karta pracy. Znajdź odpowiednie cienie. 

 

 



 

5. Wytnij i przyklej na kartce według wzoru. 

 

 

 


