
 
Temat zajęcia:” Kocham moją mamę, wszystko zrobię dla Niej”- słuchanie opowiadania 
„Jak Tomek pomagał mamusi „według Bożeny Formy. 
 
Data:25.05.2020  
  
 1.Wstęp do zajęć- powitanie  
„Wszystkich pozdrawiamy, zabawę zaczynamy” 
 
2. Opowiadanie „Jak Tomek pomagał mamusi” 
 

Tomek wracał z przedszkola do domu. Prawie wcale się̨ 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. Naprawdę̨ będę̨ się̨ starał.  

Krótka rozmowa na temat tekstu: 

Pytania pomocnicze: 

Co to znaczy samodzielność? 

Czy trzeba pomagać innym? 

3. „Dom” zabawa słownikowo- obrazkowa. Dziecko ma za zadanie wybrać obrazki, które 
kojarzą mu się z domem rodzinnym  i nazwać je. 



 

 

 



 
3. Pokoloruj obrazek rodziny i nazwij jej członków- karta pracy do druku. Drugi sposób- 

można narysować rodzinę samemu.  



 
 
 
 
 



 
Zabawa popołudniowa 
Co lubi mama? - masaż relaksacyjny w parach.  
 
Rodzic odczytuje treść rymowanki i wykonuje masaż na plecach dziecka. Potem następuje 
zamiana ról. Dziecko wykonuje masaż rodzicowi, który odczytuje dziecku rymowankę ze 
wskazówkami.  
 
Co lubi mama? Katarzyna Tomiak - Zaremba 
Moja mama bardzo lubi 
(dzieci kreślą koła otwartą dłonią) 
sznur korali całkiem długi, 
(kreślą linię palcem wskazującym po całej powierzchni pleców) 
lubi ze mną spacerować, 
(wodzą palcem wskazującym i środkowym po całej powierzchni pleców) 
na rowerze pedałować, 
(przesuwają naprzemiennie dłońmi zaciśniętymi w pięść 
czytać książki wieczorami, 
(palcem wskazującym rysują kwadrat) 
witać tatę całusami, 
(cmokają przy lewym i prawym uchu) 
wypić kawę z mleczną pianką 
(palcem wskazującym rysują koła) 
i rozmowy z koleżanką. 
(szeptają do ucha). 

 

POWODZENIA!  

 

 
26.05.2020 (wtorek) Aktywność plastyczna 
 Temat: Praca konstrukcyjno - plastyczna z papieru ,,Kwiatek dla Mamy”’ 
Przebieg: 
1.Zabawa integracyjna na powitanie ,,A teraz wszyscy razem ‘’ 

Dziś jest  Dzień Mamy - święto najukochańszej  nam osoby.   Aby uczcić ten dzień w 
szczególny  sposób zaproponuję Wam wykonanie  laurki  dla Mamy .  Ponieważ jest to 
niespodzianka dla Mamy,  poproszę dziś o przyłączenie się do zabawy  Tatusia lub starszego  
rodzeństwa. Na dobry początek zapraszam was do zabawy przy piosence ,, A teraz wszyscy 
razem’’ , którą  znajdziecie pod linkiem  https://www.youtube.com/watch?v=UjVY-2znzXk 
 Przygotujcie teraz:   papierowe  kartki w kolorze zielonym , żółtym , czerwonym lub 
różowym ,                klej , nożyczki  i  jedno wasze uśmiechnięte zdjęcie . Niespodzianką 
będzie wykonana przez Was  kwiatowa kartka z tajną wiadomością  dla mamy. Spójrzcie oto 
wzór : 



 
 Proponuję  aby  przed rozpoczęciem pracy obejrzeć krótki filmik  instruktażowy , który 
pokaże wam jak wykonać laurkę . Zapraszam  pod link   
https://www.youtube.com/watch?v=_i0RJ882uvQ.  
W skrócie przedstawiam kolejne etapy wykonania kwiatka: 
1.Wytnijcie  ze złożonego na pół  zielonego kartonu koło  i łodygę kwiatu  , jak również 
cienkie  paski  z kolorowego papieru . 

 
 
2. Dziecko  nakłada odrobinę kleju na jeden  koniec  paska papieru i skleja  końce razem , 
tworząc pętlę- łezkę. Połączcie  w ten sposób wszystkie paski  



 
3.Następnie dziecko nakleja na koło sklejone paski papieru w dwóch rzędach tworząc płatki 
kwiatka. 
 

  
4. Dziecko nakleja żółte koło  na  środek i montuje  swoje zdjęcie . Na samym końcu 
przyklejcie   łodygę  kwiatu. 

 
5. W tym momencie razem  zastanówcie się nad treścią tajnej ..(bardzo miłej )  wiadomości i 
napiszcie ją w środku kwiatka .  
Na zakończenie proponuję wam   piosenkę  dla Mamy . Zaproście do tańca przy niej całą 
rodzinę .   Życzę wam  wspaniałego  Dnia Mamy !!!JR{ 



Link do piosenki ,,A ja wolę moja mamę’’ - Majka Jeżowska 
https://www.youtube.com/watch?v=ga3QwPYq2Q0 
 ZABAWA POPOŁUDNIOWA 

Zabawa ruchowa przy muzyce „Jeśli jesteś dziś szczęśliwy” kształtująca  orientację w 
schemacie własnego ciała 
 Dziecko wraz z rodzicami  tańczy i śpiewa piosenkę zgodnie z instrukcją  
https://www.youtube.com/watch?v=az7AZ2La6g4&vl=pl  
Jeśli jesteś dziś szczęśliwy klaśnij raz  
Jeśli jesteś dziś szczęśliwy klaśnij dwa.... 
 Jeśli jesteś dziś szczęśliwy 
 radość w sercu masz ogromną 
 Jeśli jesteś dziś szczęśliwy klaśnij trzy  
Jeśli jesteś dziś szczęśliwy pstryknij raz  
Jeśli jesteś dziś szczęśliwy pstryknij dwa....  
Jeśli jesteś dziś szczęśliwy 
 radość w sercu masz ogromną  
Jeśli jesteś dziś szczęśliwy pstryknij trzy 
 Jeśli jesteś dziś szczęśliwy tupnij raz  
Jeśli jesteś dziś szczęśliwy tupnij dwa.... 
 Jeśli jesteś dziś szczęśliwy  
radość w sercu masz ogromną 
 Jeśli jesteś dziś szczęśliwy tupnij trzy 
 Jeśli jesteś dziś szczęśliwy klaśnij raz 
 Jeśli jesteś dziś szczęśliwy pstryknij dwa....  
Jeśli jesteś dziś szczęśliwy radość w sercu masz ogromną  
Jeśli jesteś dziś szczęśliwy tupnij trzy 
 Jeśli jesteś dziś szczęśliwy  
radość w sercu masz ogromną  
Jeśli jesteś dziś szczęśliwy krzycz HURA! 
 

MIŁEJ PRACY! 
 

ŚRODA 27. 05. 2020 r. 

Temat: Prawa- lewa 

Przebieg: 

1. „Kolory mojej mamy”- zabawa ruchowa ćwicząca rozpoznawanie kolorów. 

Rodzic rozkłada wiele kolorów papierowych kół o powtarzających się kolorach. 

Wydaje polecenia: Stań na kolorze, który…, np. 

- podoba się twojej mamie, 

- przypomina sukienkę twojej mamy, 

- pasuje do oczu twojej mamy, 

- przypomina kapelusz twojej mamy, 

- nie pasuje do twojej mamy. 

Dziecko staje na wybranym kole. Rodzic za każdym razem pyta jaki to kolor. 



2.  „Ćwiczenia w szeregowaniu”-  zabawy matematyczne. 

• Rodzic przygotowuje pięć takich samych słoików z różną ilością wody. Słoiki 

zakręcił. Zadaniem dziecka jest wskazanie słoika z najmniejszą ilością wody 

oraz  ustawienie słoików kolejno, zaczynając od tego, w którym jest najmniej 

wody, do tego, w którym jest jej najwięcej. 

• Rodzic przygotowuje pięć kartek pomalowanych na zielono, ale z różnym 

natężeniem barwy- od bardzo jasnej, do bardzo ciemnej. Zadaniem dziecka jest 

wskazanie kartki z najjaśniejszym odcieniem zieleni oraz ułożenie kartek 

kolejno, zaczynając od tej z najjaśniejszym odcieniem zieleni, do tej, na której 

jest najciemniejszy odcień. 

• Rodzic przygotowuje pięć kartek z obrazkami kwiatów (od jednego do pięciu). 

Zadaniem dziecka jest wskazanie kartki, na której jest najmniej kwiatów, oraz 

ułożenie kartek, zaczynając od tej, na której jest najmniej kwiatów, do tej, 

gdzie tych kwiatów jest najwięcej. 

3.  „Razem z tatą”- zabawa ruchowo- naśladowcza. 

Dziecko i rodzic stają naprzeciwko siebie. Dziecko jest tatą, a rodzic- dzieckiem. 

Dziecko naśladuje wraz z tatą , czynności takie jak, np. granie w piłkę, oglądanie 

meczu, jazdę na rowerach, pływanie, sprzątanie, itp. 

4. „Zaprowadź dzieci do rodziców”. 



Poproś dziecko by patrząc na obrazki, spróbowało zaprowadzić dzieci do swoich 

rodziców. 

źródło:  https://przedszkouczek.pl/2019/05/06/mama-i-tata-26-maja-dzien-mamy/   

Zabawa popołudniowa: 

„Niespodzianka dla Mamy i Taty”- ćwiczenia logopedyczne w oparciu o tekst P. Siewiera- 

Kozłowskiej, usprawniające wargi i język, ćwiczenia podparcia oddechowego. 

Posłuchajcie. Maciek i Małgosia byli rodzeństwem. Maciek był starszy i miał 6 lat (dziecko 

cmoka 6 razy), a Małgosia młodsza- miała 5 lat (dziecko kląska 5 razy). Były to bardzo miłe i 

grzeczne dzieci. Często się uśmiechały (dziecko rozciąga wargi w szeroki uśmiech), dlatego 

wszyscy chętnie uśmiechali się do nich (jeszcze raz dziecko rozciąga wargi w szeroki 

uśmiech). Pewnego dnia dzieci postanowiły zrobić swoim rodzicom wspaniałą niespodziankę, 

ale nie taką, którą można kupić, bo dzieciaki nie miały pieniędzy. Postanowiły, że muszą 

wymyśleć taką niespodziankę, którą można zrobić samemu. Już wiem!- wykrzyknął Maciek, 

a Małgosia aż podskoczyła (szybko nabiera powietrza przez usta- tak, jakby bardzo się 

zdziwiło- i na chwilę zatrzymuje przed wydechem)- wysprzątamy dokładnie nasz pokój!- 

radośnie dokończył chłopiec. No i się zaczęło! Małgosia ściereczką dokładnie wycierała z 

kurzu wszystkie półki (język jest ściereczką: dziecko najpierw wyciera górne półki- 

podniebienie i górne zęby, później dolne półki- dolne zęby i miejsce za nimi), a Maciek 

porządnie układał na czystych półkach wszystkie zabawki (język dotyka po kolei każdego 

górnego zęba, a później każdego na dole). Gdy zabawki nie były już rozrzucone po dywanie, 

chłopiec wziął odkurzacz i bardzo dokładnie odkurzył dywan (górne zęby opierają się o 

wargę dolną i udaje odkurzacz: wwwww). Następnie każde z dzieci uporządkowało swoje 

biurko” Maciek sprzątał biurko stojące po prawej stronie (język porusza się po wnętrzu 

prawego policzka), a Małgosia sprzątała biurko stojące po lewej stronie wspólnego pokoju 

(język porusza się po wnętrzu lewego policzka). Na koniec dzieci uporządkowały swoje 

piętrowe łóżko: Maciek, który sypia na górze uporządkował górne łóżko (dokładnie oblizuje 

górną wargę), a Małgosia ślicznie zaścieliła dolne (dokładnie oblizuje dolną wargę). I w tej 

właśnie chwili do pokoju weszli rodzice. Najpierw weszła mama i zdziwiła się ogromnie 

(szybko nabiera powietrza przez usta- tak, jakby bardzo się zdziwiło- i na chwilę zatrzymuje 

przed wydechem), zaraz za nią wszedł tata i zdziwił się tak samo bardzo (szybko nabiera 

powietrza przez usta- tak, jakby bardzo się zdziwiło- i na chwilę zatrzymuje przed 

wydechem). Rodzice byli bardzo miło zaskoczeni taką wspaniałą niespodzianką, jaką 

wymyśliły i zrobiły ich pociechy! 

Życzymy miłej zabawy J 



 

28.05. 2020 Aktywność muzyczna 
Temat: Z mamą najlepiej  
1 Wysłuchanie piosenki Tralala dla mamy i taty  
https://www.youtube.com/watch?v=Iu10fUq1r_w 
I. Moja mama jest kochana, 
Moja mama wszystko wie 
.Kiedy do mnie się uśmiecha 
Tak zaśpiewam jej: 
  
Ref. Tra la la , tram pam pam 
najpiękniejszą mamę mam 
Tra la la , tram pam pam 
Zaraz buzi mamie dam. 
  
II. W domu, w sklepie, na spacerze, 
Z mamą nigdzie nie jest źle. 
Gdy prowadzi mnie za rękę, 
Tak zaśpiewam jej: 
  
Ref. Tra la la , tram pam pam 
najpiękniejszą mamę mam 
Tra la la , tram pam pam 
 
2  Rozmowa na temat piosenki  
- określenie nastroju piosenki  ( wesoła – smutna) 
- określenie tempa piosenki ( wolna- szybka)  
 
3 Zabawa ruchowa Bukieciki kwiatów dla mamy przy piosence „Tralala dla mamy i 
taty” 
Do zabawy potrzebujemy: 
Kwiatów wyciętych z papieru bądź kółek różnych kolorów ( czerwone, żółte, zielone, 
niebieskie) 
Koszyka który będzie stał na środku pokoju  
Gdy dziecko usłyszy muzykę spaceruje między kwiatami ( mogą być wycięte kolorowe 
koła) . Trzeba dobrze się rozglądać, ponieważ niektóre z nich ukryły się między książkami 
lub na parapecie. Na pauzę w muzyce rodzić podnosi do góry np. żółty kwiat, dziecko szuka 
żółtych kwiatków i wkłada je do koszyczka. Zabawę powtarzamy 3-4 razy  
 
Zabawa popołudniowa, 
Zabawa  „Co się zmieniło” - zabawa rozwijająca spostrzegawczość i pamięć wzrokową 
Rodzic kładzie na dywanie przed dzieckiem klocki. Na początku trzy: czerwony, żółty 
niebieski. Dziecko przygląda się ułożeniu klocków. Następnie dziecko zamyka oczy a rodzic 
zmienia kolejność.  
Można zmienić klocki na inne przedmioty np. kubek, samochód, kredka. Zabawę powtarzamy 
3-4 razy  



 
29.05.2020 
Aktywność ruchowa 
Temat: Zestaw zabaw ruchowych według Kazimiery Wlaźnik  
 
1 Zabawa orientacyjno -porządkowa „Figurki- marmurki” 
Dziecko maszeruje lub biega w różnych kierunkach, a na mocne klaśniecie zatrzymuje się w 
miejscu tworząc dowolną figurkę. Zabawę powtarzamy 2-3 razy. 
 
2 Zabawa ćwicząca duże grupy mięśniowe „Sufit- podłoga”  
Na zapowiedz sufit dziecko stoi podnosząc ręce w górę, a na zapowiedz podłoga wykonuje 
przysiad podparty. Powtarzamy 2-3 razy. 
 
3 Zabawa z elementem czwarakowania „Kotek” 
Dziecko „Kotek” chodzi na czworakach w różnych kierunkach, następnie kotek przeciąga się, 
robi koci grzbiet, miauczy i idzie na czworakach, kładzie się na grzbiecie i przebiera łapkami.  
 
4 Zabawa z elementem podskoku „Ptaszek skacze”  
Dziecko wykonuje podskoki obunóż w miejscu i po całym pokoju . Dla odpoczynku dziecko- 
ptaszek przysiada i zbiera ziarenka ( wykonuje przysiad i puka zgiętym palcem wskazującym 
o podłogę ). Powtarzamy dwa razy  
Źródło: „Wychowanie fizyczne w przedszkolu” Kazimiera Wlaźnik  
 
Zabawa popołudniowa 
Zabawa paluszkowa „Gość”  
 
Ktoś się schował pod listkami.                           (dziecko zaciska pięść prawej ręki chowając 
kciuk) 
Pierwszy listek zabieramy.                                ( dziecko prostuje mały palec) 
Drugi  listek zabieramy.                                   ( dziecko prostuje palec serdeczny)  
Zawiał wiatr,                                                     ( dziecko dmucha na dłoń i prostuje palec 
środkowy ) 
czwarty listek zabrał ktoś                                       ( dziecko prostuje palec wskazujący)  
i pojawił się nasz gość.                                          ( dziecko prostuje kciuk )  
Oczy, buzię, nosek ma, 
główka gotowa raz- dwa.              ( rodzic może narysować dziecku na kciuku oczy nosek i  
uśmiechniętą buzię)  
 
 
 Źródło:  „Zabawy paluszkowe” Krzysztof Sąsiadek  
 

POWODZENIA! 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 


