
Wtorek 26.05.2020 

Temat: Kwiaty dla mamy. 

1. ❤� � Życzenia na Dzień Mamy ❤ 

https://www.youtube.com/watch?v=ueZ1vWjjYTY 

2. Życzenia dla mamy - piosenka 
https://www.youtube.com/watch?v=ioZT2G83QUI 

3. Ćwiczenia poranne. 

- Jestem clownem -  chodzenie na miękkich nogach . 

- Bieganie dookoła jeziora - bieganie po obwodzie dywanu. 

- Wielkoludy i krasnoludki , chodzenie na palcach na przemian- po cichu                                

( krasnoludki), głośno, uderzając całymi stopami o podłogę ( wielkoludy). 

- Turlanie się po łące , dywan jest łąką po której dzieci turlają się . 

- Marsz po kole przy  dowolnej piosence . 

4. Zapoznanie z nazwami wybranych kwiatów. 
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5. Słuchanie wierszyka  „Mama”. Rozwiązanie zagadki.  

Kto pogłaszcze i przytuli,  

łzy ukoi, baśń opowie – 

i kto kocha nas nad życie?  

No, kochani... Kto odpowie? (mama) 

 

6. Rozmowa na temat roli matki w rodzinie.   

Rodzic  pyta: Czy łatwo jest być mamą?  

Dlaczego mama jest taka ważna dla dzieci?  

 

7. Oglądanie bajki ,, Przygody Bolka  i Lolka- Imieniny mamy” 

https://www.youtube.com/watch?v=HmRyt0smJts 

 

8. Zabawy językowe ze słowem mama. 

� Tworzenie zdrobnień. Dzieci wymieniają zdrobnienia od słowa 

mama, np.: mamusia, mateńka, mamulka. 



� Poszukiwanie określeń przymiotnikowych.  

Rodzic  pyta: Jaka jest mama? Dzieci opisują mamy za pomocą 

określeń przymiotnikowych, np.: czuła, troskliwa, cierpliwa, 

serdeczna. 

� Układanie zdań. Rodzic  prosi, aby dzieci ułożyły zdania, w których 

znajdzie się słowo mama. 

� Dzielenie zdań (wypowiedzeń) na słowa. Rodzic  podaje kilka 

powiedzeń i przysłów dotyczących matki i omawia z dziećmi ich 

znaczenie. Następnie dzieci, klaszcząc, wyodrębniają słowa w 

zdaniach (wypowiedzeniach) i je liczą.  

- Dla każdej matki, miłe jej dziatki, 

- U swej matki każdy gładki, 

- Dobre dziatki to skarb matki. 

9. Wykonanie KART PRACY część 5 

• 5 lat str.44, 45 

• 6 lat str. 44,45 

10. Kochana Mamo - piosenka dla dzieci, na dzień mamy  
https://www.youtube.com/watch?v=WoSwvWBT3KE 

11. Omówienie obrazu ,,Ogród w Giverny’’Johna Lesliego Brecka 

Następnie opisuje obraz, Zwraca uwagę na kwiaty przedstawione na pierwszym 

planie, podanie ich nazwy i kolorów. 

 

 



 

12. ,,Kwiatowe łamigłówki”- rozwiązywanie zadań z treścią. 

Rodzic czyta dziecku zadanie: 

Tata ściął z grządki 3 czerwone tulipany i 3 białe róże. Ile kwiatów razem ściął z 

grządki tata? 

Dziecko wykonuje działanie, zapisuje je na kartce i udziela odpowiedzi na 

pytanie. 

Przykłady innych zadań: 

 

Zosia wręczyła mamie bukiet złożony z 3 róż i 2 gerber. Z ilu kwiatów składał się 

bukiet mamy? 

Mama włożyła do wazonu 2 irysy i 1 gerberę. Ile kwiatów włożyła do wazonu 

mama? 

 

13. Praca plastyczna- propozycje 

 

• Laurki dla Mamy, kwiaty na Dzień Mamy, 

https://www.youtube.com/watch?v=3a03HJs8J8w 

 

• Proste DIY z papieru na Dzień Mamy 

https://www.youtube.com/watch?v=orpB8KR9Qmw 

 

• Kwiatek z papieru na dzień Mamy 

https://www.youtube.com/watch?v=APM8d0LoVJU 


