
Wtorek 26.05.2020    

Temat kompleksowy: Nasi kochani rodzice. 

Temat dnia: Jaka jest moja mama? 

 

Dzień dobry Przedszkolaki! 

Dziś jest wyjątkowy dzień, bo dziś swoje święto obchodzą nasze kochane 

Mamy. Więc czym prędzej pobiegnijcie do nich złóżcie im najserdeczniejsze 

życzenia, przytulcie i powiedzcie, jak bardzo je kochacie.  

Nie zapominajcie też o swoich tatusiach. Oni będą mieli swoje święto za 

miesiąc, ale to nie szkodzi, żeby również ich przytulić i powiedzieć im miłe 

słowo. ☺ 

Jak już się pewnie domyślacie dzisiejsze zajęcia będą o….. tak Kochani, macie 

rację- o naszych mamach. Zapraszam Was więc do zabawy.   

 

 

 

 



1. Wiersz pt. „Strasznie ważna rzecz” D. Wawiłow 

Zacznijmy dziś od wiersza. Proszę o rodziców o przeczytanie go. A może 

wśród Was jest ktoś kto potrafi już czytać i może sam spróbuje to zrobić?  

 

Mama, przestań zmiatać śmiecie! 

Chcę powiedzieć ci w sekrecie 

strasznie ważną rzecz: 

były sobie dobre wróż... 

jedna miała krótkie nóż... 

druga miała dwie papuż... 

trzecia miała miecz! 

 

Mama, nie pisz, tylko słuchaj! 

Zaraz powiem ci do ucha 

strasznie ważną rzecz: 

była sobie wielka much... 

raz urwała się z łańcuch... 

zjadła tacie pół kożuch... 

i uciekła precz ! 

 

Mama, już się nie złość na mnie! 

Słowo daję, ja nie kłamię, 

będę bardzo grzecz... 

Mama ja cię bardzo kocham! 

Nie żartuję ani trochę! 

Przecież jak się kogoś kocha, 

to jest ważna rzecz! 

 

Kochani jak zawsze po wysłuchanym wierszu odpowiedzcie proszę na pytania: 

- Co robiła mama? 

- O czym dziewczynki chciały powiedzieć mamie? 

- Ile dziewczynek występowało w wierszu? 

- Dlaczego mama się złościła? 

- Co mogły zrobić dziewczynki, żeby mama miała więcej czasu dla nich? 

 



A teraz zastanówcie się co Wy robicie w domu , żeby Wasza mama miała 

więcej czasu dla Was i dla Waszej rodziny? 

Podpowiem Wam trochę zdjęciami  i piosenką. Popatrzcie i posłuchajcie.  

 

 



 

 

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

Myślę, że teraz już wiecie co możecie zrobić, aby Waszym mamom i tatom było 

lżej.  

2. Zabawy językowe 

• Ułóżcie proszę kilka zdań o swojej mamie- jaka ona jest, jak 

wygląda, jak ma na imię. 

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


• Pomyślcie teraz jak można powiedzieć inaczej na mamę. Np. 

Mamusia…. Zachęcam Was do wypisania tych określeń na kartce i 

przesłania nam zdjęcia. Chętnie dowiemy się jak mówicie do 

swoich mam. 

• Dokończcie zdania:  

- Moja mama ma na imię… 

- Moja mama jest… 

- Z mamą najbardziej lubię… 

- Gdy mama jest smutna, to ja… 

- W domu mama najczęściej… 

- Mama lubi najbardziej… 

- Mama najczęściej śmieje się, gdy… 

- Pomagam mamie w… 

- Mama jest zdenerwowana, gdy… 

- Chciałabym (chciałbym) ofiarować mojej mamie… 

• Dla chętnych mam do wykonania puzzle. Wytnijcie je samodzielnie 

wzdłuż linii, a później złóżcie i zobaczcie jaki wyraz wyjdzie.  



 

 

 

 

 



3. Co robi mama? 

Popatrzcie proszę na rysunki i zastanówcie się jakie czynności wykonuje Wasza 

mama. Możecie to wydrukować, wyciąć i wkleić w ramkę.  

 



 

4. Laurka 

Przypominam Wam, że dziś jest Święto Mam, więc zachęcam Was do 

wykonania laurki z tej okazji.  

https://www.youtube.com/watch?v=F21muYWSaSw 

 

Ja ze swojej strony życzę wszystkim mamom 

-  dużo uśmiechu,   

- siły i cierpliwości, 

-  samych miłych chwil, 

- duuuużo wolnego czasu, 

oraz zdrowia i zadowolenia z Waszych pociech.  

 

Pozdrawiam, pani  Ania  

https://www.youtube.com/watch?v=F21muYWSaSw

