
ŚWIĘTO  MAMY  I  TATY -  MOJA  MAMA 

 

 I – Zestaw ćwiczeń porannych 

1.”Podaj woreczek”- zabawa z Rodzicem w parze. Stoicie w parze tyłem do 

siebie, dotykając siebie. Nogi w lekkim rozkroku, stopy mocno przylegają do 

podłogi. Przekazujecie sobie woreczek, wykonując skręt tułowia raz w lewo, raz 

w prawą stronę. 

2.”Miesiące w roku”- dzieci wysuwają jedną nogę do przodu z podskokiem, 

następnie zamieniają nogi. Podczas przeskakiwania z nogi na nogę wymawiają 

kolejno nazwy miesięcy. 

3. „Rulony” –dziecko otrzymuje dużą chustę. Kładzie się na podłogę na chustę.  

Na  hasło Rodzica: Zwijamy rulon. Dziecko zawija się w chustę.   

4. „Sufit – podłoga” – dzieci maszerują po pokoju  w rytm dźwięków 

wystukiwanych przez Rodzica na bębenku.  

Podnoszą wysoko kolana. Na hasło Rodzica: Sufit stają na palcach i podnoszą 

ręce. Na hasło: podłoga- kładą się na brzuchu. 

  

II - „Jaka jest moja mama?” – rozmowa kierowana. Zadaniem dziecka jest 

opisanie swojej mamy jednym zdaniem. Następnie dziecko przelicza słowa w 

wypowiedzianym zdaniu. 

-„Znajdź mamę” – oglądanie albumu rodzinnego. Wyszukiwanie zdjęć 

przedstawiających mamę. Rozmowy z mamą podczas oglądania zdjęć. 

Opisywanie wyglądu mamy – zwracanie uwagi na zdjęcia z dzieciństwa mamy. 

-„Co lubię robić z moją mamą?” – zabawa naśladowcza. Dziecko za pomocą 

gestów pokazuje co lubi robić ze swoją mamą. Mama próbuje odgadnąć 

czynność. 

-„Kolory mojej mamy” – Rodzic rozkłada wiele kolorowych kartek na 

dywanie. 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 kolorze. 

-Mama w kuchni – zabawa ruchowa do piosenki. Dziecko maszeruje po 

pokoju, śpiewając zwrotki piosenki. Podczas refrenu zatrzymuje się i klaszcze 

rytmicznie w dłonie.  

„Mama w kuchni” 

sł. Ewa Zawistowska, muz. Stanisław Marciniak  

https://www.youtube.com/watch?v=vlDHyfQ4920 

 
Mama krząta się w kuchni od rana,  

 myśli wciąż o niebieskich migdałach.  

Gdy pytamy, co ugotowała: 

 „Dziś dla was pieczeń mam z hipopotama!” 

 

 Ref.: Nasza mama, mama zadumana, 

 mama zadumana cały dzień.  

Błądzi myślami daleko,  

codziennie przypala mleko,   

na łące zrywa kwiaty,  

i sól sypie do herbaty. 

 

 Nasza mama niezwykła kucharka  

 krokodyla wrzuciła do garnka,   

krasnoludek wpadł jej do sałaty,   

a w piecu piecze się zegarek taty.  

 

Ref.: Nasza mama, mama zadumana…  

 

Ten krokodyl, co uciekł z ogródka,  

w przedpokoju chciał zjeść krasnoludka,  

choć zegarek czuje się fatalnie,  

to obiad był dziś bardzo punktualnie.  

 

Ref.: Nasza mama, mama zadumana…  

 

Po zakończeniu zabawy Rodzic zaprasza dziecko do wspólnego powtarzania 

tekstu piosenki. Dziecko proponuje gesty, które pomogą wypowiadać tekst 

rytmicznie np. tupanie, klaskanie, podskakiwanie, przeskakiwanie z nogi na 

nogę itp. 

- Praca z Kartami Pracy str. 24a – meblowanie i dekorowanie pokoju zgodnie 

z instrukcją, czytanie prostych wyrazów.  

https://www.youtube.com/watch?v=vlDHyfQ4920


-Praca z Kartami Pracy str.24b – czytanie tekstu z poznanych liter, pisanie 

wyrażeń po śladzie, rysowanie mamy i tego, co lubi mama.  

III - „Bukiet dla mamy” –rysowanie kwiatów dla mamy kredkami 

pastelowymi.   

Życzymy miłej zabawy ze swoim dzieckiem – nauczycielki: Monika i Wiola. 

 

 


