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MAMY DLA WAS PROPOZYCJĘ ZAJĘĆ NA DZISIEJSZY DZIEŃ. 

PROSIMY CHĘTNYCH RODZICÓW O ZAPOZNANIE DZIECI                                 

Z TEMATEM „ Moja mama?”. 
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2.  „Moja mama…” – doskonalenie umiejętności wypowiadania się, dzielenia 

doświadczeniami i emocjami, technika niedokończonych zdań. 

 

Dokończ zdania dotyczące twojej mamy. 

 

 Moja mama jest…  

Moja mama lubi…  

Moja mama nie lubi.…  

Ulubionym kolorem mojej mamy jest…  

Z mamą lubię najbardziej…  

Moja mama jest najlepsza, ponieważ…  

 

3.  Praca z KP4.22 – portret i opis mamy, doskonalenie umiejętności opisu, 

zdolności grafomotorycznych i logicznego myślenia, odwzorowywanie.  

 

4.  „Zawód mamy”  

 Powiedz czy twoja mama pracuje zawodowo? 

 Czym zajmuje się twoja  mama? 

Jakie znasz jeszcze zawody wykonywane przez kobiety? 

Czy są mamy, które wykonują zawody określane jako męskie? 

 

5. „Mama w pracy” – narysuj swoją mamę podczas pracy. 

 

6. „Jak mogę pomóc mamie?” – uwrażliwienie dziecka na konieczność 

pomocy rodzicom w domu.  

 

Odpowiedz na  pytania:  

 

Czy mama pracuje tylko poza domem?  

Jakie obowiązki wykonuje mama w domu? 

W których obowiązkach możesz jej pomóc ?  

 

7. Nauka piosenki  

Podarujmy mamie 

muz. i sł. Danuta i Karol Jagiełłowie 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GHOwBxBvGB0 

 

Podarujmy mamie dziś, 

jak winogron słodkich kiść, 

to co w sercach naszych gdzieś głęboko tkwi. 

To, co dla swej mamy ma, 

każde dziecko tak jak ja, 

https://www.youtube.com/watch?v=GHOwBxBvGB0
https://www.youtube.com/watch?v=GHOwBxBvGB0


miłość, której godna jesteś tylko ty. (bis) 

Pamiętajmy o tym, że 

tylko mama liczy się 

i możemy mieć ją w życiu tylko raz. 

Więc nie traćmy cennych chwil, 

ją kochajmy z całych sił. 

Niech na zawsze przetrwa wielka miłość w nas. (bis) 

I choć minie wiele lat, 

choć się zmieni cały świat, 

nie wygaśnie w sercach naszych nigdy już. 

Żar jej ciągle w nas się tli, 

najważniejsza jesteś ty, 

nie ma w życiu dwóch zbliżonych bardziej dusz. (bis) 

 

8. Posłuchaj wiersza. 

Naucz się go na pamięć. 

„Kochana Mama” – Cz. Janczarski   

Kto się o nas tak troszczy, 

najczulej patrzy na nas. 

Kto od złych przygód strzeże, 

Nasza kochana mama. 

Uczyła pierwszych kroków, 

Pierwszych słów nas uczyła. 

Każdą łzę nam otarła , 

Mamusia nasza miła. 

Jak ci się odwdzięczymy 

Za wszystko droga mamo. 

Będziemy się starali  

Kochać ciebie tak samo. 

 

DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM RODZICOM ZA WSPÓŁPRACĘ                                           

I WYKONANIE TEGO ZAJĘCIA Z DZIEĆMI W DOMU. 
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